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»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Niels Nøjgaard, Skovshovedvej 18, Cht, Telf. Ordrup 1635. 

Annonceekspedition: Jægersborg Allé 5 (Arne Hindsholm). Telf. Ordrup 240. 
Forlægger: Tage Bjering, Gentofte Allé 14, Hellerup. - Telf. Helrup 754 x.

Kasserer: Willy Bøttern, Jægersborg Allé 25.

VORT JULENUMMER.
Hermed præsenterer vi vore

Læserejulenumret, som dan
ner Afslutningen paa »Højen«s 
første Aargang og er det sidste, 
den nuværende Redaktion ud
sender. Som man vil se, er det 
mere end dobbelt saa stort som 
ellers og rigere illustreret, men 
ikke desto mindre er Prisen holdt 
nede paa de sædvanlige 15 Øre.

Et lille Tilbageblik paa den for
løbne Aargang: Da »Højen« blev 
startet, lod man Begejstringen 
løbe ganske af med Forstanden; 
to Redaktører blev valgt sammen 
m.fe^r"en Ekspedition, der kom 
Artikler ind, og det hele gik godt. 

»Højen« havde altsaa noget at 
leve af, men intet at leve paa, 
den manglede Love. Denne lov
løse Tilstand var det, der førte 
til Katastrofen i Maj, men saa 
kom der omsider Orden i Sa
gerne, da Skolebladet blev slaaet 
sammen med Diskussionsklubben 
og fik sine Love.

Til Trods for Manglen paa 
Love har »Højen« været klar 
over sin Opgave som Skoleblad, 
men alligevel har man — med 
Ret — klaget over, at »Højen« 
bragte for meget for de større 
Elever og for lidt for de mindre: 
De mere lødige Artikler var nær
mest for de førstnævnte, og de 
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humoristiske Ting handlede oftest 
om Gymnasiet, ja, kunde under
tiden kun læses med Udbytte af 
dette. Som sagt, det er sandt. 
Men Grunden er rigtignok den, 
at vi har modtaget altfor faa 
Bidrag, næsten ingen, fra Mel
lemskolen. Naturligvis forlanger 
vi ikke, at de mindre skal skrive 
Artikler om »Litteraturens moral
ske Indflydelse« o. 1., men de 
burde da skrive smaa Ting, som 
de interesserer sig for, og som 
de mener, det kunde more og 
interessere Kammeraterne at vide 
(et Eksempel er K. Ballins lille 
Artikel inde i Bladet) og saa 
burde de enten nedskrive eller 
fortælle Redaktøren Begivenheder 
i deres Klasser, Morsomheder 
o. 1. — det kan man med Billig
hed forlange! — Og i detHaab, 
at de mindre lader høre lidt mere 
fra sig i den ny Aargang, og at 
vore Læsere iøvrigt har haft 
Glæde af de hidtil udkomne 
elleve Numre af »Højen«, over
giver vi det tolvte til deres Kri
tik med de bedste Ønsker om 
en glædelig Jul og et godt Nyt- 
aar. Redaktionen.

Vi har modtaget følgende i 
Anledning af

Julen:
et er under meget sørgelige 

Forhold, vi holder Jul i Aar.
Thi hvad er Jul? Julen er den 
Fest, vi fejrer til Minde om Freds

fyrstens, Menneskenes Frelsers 
Fødsel. Ja, dét er netop Freds
fyrsten, vi skal mindes i disse 
sørgelige Tider og tænke paa, 
at det er kun ved hans Naade, 
at vi endnu er holdt uden for 
det frygtelige, som sker omkring 
os.

Er det da Kristi eller Menne
skenes egen Skyld, at der sker 
saa frygtelige Ting paa Jorden i 
disse Tider? Jeg tror ikke, jeg 
behøver at besvare dette Spørgs- 
maal; men jeg beder alle selv 
tænke efter og da se, hvilken 
Slutning de vil komme til.

Alle Mennesker gaar nu og 
raaber paa Fred fra Morgen til 
Aften, hvad der selvfølgelig er 
meget naturligt; men trods alt, 
hvad der sker, kan hver især dog 
skaffe sig en Fred, der er meget 
mere værd end den jordiske Fred. 
Jeg tænker paa Freden med Gud.

Jeg tror, at de fleste har hørt 
fortælle, hvorledes Soldaterne kan 
gaa ud i Krigen ligesaa frimodigt, 
som orn de gik til deres Arbejde, 
netop fordi de har Tillid til og 
Fred med deres Gud. Hvorledes 
faar jeg da denne Fred med 
Gud? Det er meget let sagt: 
»Du skal omgaas din Gud dag
lig ved Bøn og Læsning i hans 
Ord.« »Jamen«, vil du sige, »kan 
det nu ogsaa gennemføres saa- 
dan hver Dag at bede og læse 
i Guds Ord? Mon ikke man kan 
nøjes med at gøre det om 
dagen?*
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Hertil vil jeg svare, at ligesom 
du skal have noget at spise hver 
Dag og skal sove hver Nat, maa 
du virkelig ogsaa holde din dag
lige Andagt ved lige; thi det er 
da meget «fetigere end at sove 
og spise! nar du aldrig lagt 
Mærke til, hvor otte (let staar 
om Kristus, »at han gik efter 
Sædvane til Helligdommen for 
at bede til sin Fader i Himlene?« 
Og naar det var nødvendigt for 
ham, hvor meget mere tror du 
saa ikke, det er det for os?

Jeg ved af personlig Erfaring, 
at det kan være vanskeligt at 
finde, hvad man skal begynde 
at læse i Biblen, saadan saa det 
virkelig kan holde en i Aande 
stadigvæk; men nu i denne Tid 
synes jeg, det er meget let. Læs 
Juleevangeliet opmærksomt igen
nem (der er saamænd nok at 
læse om fra nu af til Jul) og 
naar du har gjort det, skal du 
se, du faar Lyst til at stifte endnu 
mere Bekendtskab med ham, der 
paatog sig et Menneskes Skik
kelse for at frelse dem, som vil 
høre ham til. Jeg vil til Slut 
ønske eder alle en glædelig Jul 
og haabe, at naar I snart skal til 
at synge:

»Fred over Jorden ! 
Menneske fryd dig, 
Os er en evig Frelser fød !*

at I da vil huske, at i Ordet 
»Fred« ligger noget mere end 
netop den jordiske Fred.

S. Petersen.

BOGANMELDELSE^

Mange Drenge er i Julen i 
stor Forlegenhed, for at 

finde paa gode Bøger til at øn
ske sig eller til at forære bort 
til andre. Her vil jeg nævne 
nogle Bøger, som er af Forfat
tere, mange Drenge godt kan 
lide: Adolph Stender, Niels K. 
Kristensen og Chr. Ériksens 50 
Øres Bøger.

Af Adolph Stender er udkom
met de fire Bøger: »Frisk Mod«, 
»Skolekammerater«, »Drenge er 
Drenge« og »Maalet er naaet«. 
Alle er Fortællinger fra Sorø Aka
demi. De er alle forsynede med 
smukke Omslagstegninger af 
Kunstneren R. Christiansen, Den 
sidste Bog »Maalet naaet« er lige 
kommet i Handelen. Den ser 
meget spændende ud. Paa For
siden ses et brændende Hus, til 
hvilket nogle Drenge kommer 
løbende.

Niels K. Kristensens Bøger er 
meget rigt illustrerede. De har 
baade historiske og fortællende 
Emner. De fleste af hans Bøger 
handler om 48 og Ö4. Foruden 
disse Bøger vil jeg nævne en Bog, 
som musikelskende Drenge sik
kert vil læse. Den er nemlig af 
Hortense Panum og hedder »Mu
sikhistoriens Billedbog«. Bogen 
handler om fire verdensberømte 
Musikere nemlig: Joseph Haydn, 
Wolfgang Amandeus Mozart, 
Frederik Kuhlau og Christoph 
Ernst Weyse. 1 denne Bog kan 
man læse om deres hele Liv. Den 
er rigt illustreret.

Nu vil jeg ønske alle dem en 
god Fornøjelse, som vil læse en 
af de Bøger, jeg her har anbefalet.

Knud Ballin.
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SNAP-SHOTS 1917.

Otto Jensen, i sin Yndlingsstilling,
P. Jensen 

og lille Niels Naur, Pip og H. Hansen i Positur.

A. Jes
persen, 

O.Knud
sen og 

L.Tonti.

0

I
o

Det 
bedra 
geri- 
ske 

Etui.

^Det store Holdt Interner paa Spadseretur.



»HØJEN« 217

Om Litteraturlæsning.
Af Litteraturlæseren, som ikke siger 

sig at have megen. Indsigt paa dette 
Omraade, men gerne vil klarlægge for 
andre, hvad han har fundet og finder 
i Litteraturen ved sin Læsning.

pN Spejder kunde maaskesige:
Hvorfor gaar du ikke ud 

paa Mark og i Skov som Spej
der for at opsøge gode Lege
pladser eller Egne med godt 
Terræn til et længere Lejrophold, 
for at fare forfølgende hen over 
Orønsværet og leve i Nuet, saa 
du glemmer alt om dig — selv 
den skønne Natur og kun tæn
ker paa Legen! Legen, som gaar 
lystigt og vildt gennem Skoven, 
mens hele Flokken beundrer dig 
som »den raske Dreng«, der 
farer af Sted over Stok og Sten? 

En anden kunde spørge: Hvor
for tager du ikke et Par Kam
merater med, gaar ud i Skoven, 
og lader den genlyde af din 
Sangs fulde Beundring for Na
turen?

Ja, hvorfor? Fordi jeg nu en 
Gang er blevet klar over, at Sjæ
len er vigtigere end Legemet. 
Vel skal Legemet dannes og hær
des i Leg og Gymnastik, og vel 
skal den æstetiske Sans have Lov 
til at aande for fulde Lunger ude 
i Naturen, men aldrig skal dette 
faa mig til at dyrke Legemet for 
Sjælen, og aldrig skal Nuet faa 
Lov til at kvæle Evigheden i mit 
Bryst!

Derfor er det, at jeg ikke altid 
farer omkring derude med Spej
deren. Men ofte sidder jeg og 
beriger mit Sjæleliv og min Tanke 
ved at stifte Bekendtskab med 
andres Idealer i Læsningen, gen
nem hvilken jeg ser mine An
skuelser belyst fra forskellige 
Sider, baade mine religiøse, soci
ale, moralske etc. Anskuelser, 
og for hver ny Bog, jeg læser, 
kommer jeg i Forbindelse med 
nye Tanker, nye Forhold, nye 
Mennesker (hvis en Bog ikke 
sætter Tanken i Bevægelse, ikke 
har noget virkeligt at fortælle, 
da bliver den som en kærneløs 
Nød: en Skal om et hult Rum).

Ikke altid gaar jeg sammen med 
den anden og synger Naturens 
Pris, men ofte lader jeg min 
æstetiske Trang tilfredsstille ved 
Læsning af Digternes dejlige 
Sprog og herlige Vers.

-------- Ja, af Sjælens Tørst 
efter Stof til at arbejde med, efter 
den æstetiske Sans’ Krav om at 
høre noget skønt er det, jeg 
læser.

Men nu kommer Spørgsmaalet, 
hvorledes jeg læser? —

Naar jeg faar fat i en Bog, 
søger jeg først historiske, litte- 
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raturhistoriske Oplysninger om 
Forfatteren og derigennem om 
den selv. Jeg vil undersøge der, 
om det er Forhold, som er mig 
ukendte, der skal skildres eller 
tugtes, og om deter særlige Be
vægelser i Forfatterens Sjæleliv, 
der har sat sig et Minde i Vær
ket. Derpaa læser jeg Bogen, 
og hvis jeg saa ikke kan finde 
nogen dybere Mening i den, er 
jeg henvist til Kritikken; men 
hvis jeg finder en Mening, faar 
virkeligt Udbytte af Bogen, da 
bliver det kun af Interesse for 
at se, hvad andre har faaet ud 
af den, at jeg læser Kritik, hvis 
jeg da læser nogen; jeg har Lov 
til at faa ud af et Værk, hvad 
jeg vil.

Saa er det da mit Ønske, at 
ogsaa andre maa faa den Inter
esse for Litteraturlæsning, som 
bunder i Sjælstrang til Klarhed 
over Livsproblemerne, og for en 
Del ogsaa i Trang til at høre 
Modersmaalet klinge paa dets 
bedste Sønners og Døtres Tunge. 
............. Tænk f. Eks., hvad en 
Bog som Biblen indeholder af 
Livserfaring og guddommelig 

Visdom, af gode Raad, af dejlige 
Lignelser og for den Sags Skyld 
ogsaa af Spænding.

— — — Det er mit Haab, at 
nogle af dem, som hidtil har 
levet udelukkende i Nuet uden 
nærmere at tænke paa Evigheden, 
hvor det ikke gælder om at have 
Legemet, men Sjælen i Orden, 
maatte faa Øjnene op for den 
og Litteraturens Værdi og Betyd
ning i dens Tjeneste. Jeg vilde 
ogsaa ønske, at nogle af dem 
maatte blive kureret for deres 
Skræk, som ved at høre paa de 
levende omvandrende Skramle
mennesker og Kritiklirekasser, der 
taler om Litteraturen, som laa den 
oppe i en Vidunder- og Viden
skabelighedssfære, som kun Over
mennesker, »de udvalgte«, ikke 
den»uforstaaende Pøbel «er i Stand 
til at naa. Til disse er kun dette 
at sige: Naar 1 taler til Folk, som 
forstaar jer, kan 1 saamænd gerne 
tale saaledes; men naar I taler med 
andre, maa I give et for dem min
dre afskrækkende Vidnesbyrd om 
Litteraturen — hvis jeres Plud- 
ren-op da er saa ægte, at I kan 
gengive den med mere simple 
Vendinger!

SYled fkak for det forlø6ne Siar ønsker vi alle 
vore JEæsere

glædelig £Jul
,:SKøjen“s ^Redaktion ty Ekspedition.



»HØJEN« 219

Kendte Ansigter.
Ja, Livet er 

haardt! Hva’ Sax
torph? Især naar 
man er 15 Aar, 
gaar i I. M. og 
ikke kan maale sig 
med Kammerater
ne i Højde eller 
rettere i det mod
satte (Korthed?), 
men dog maa hol
de paa Værdig
heden og gøre et 
Navn som »Gene
ralen« Ære ■— og 
saa kan man oven 
i Købet ikke faa 
sig en Pibe eller 
en »Mavebælter«.

Det er haardt! 
Men man maafinde 
sig i det — man 
maa finde sig i 
meget — og stikke 
Næverne til Bunds 
i Frakken, trække 
Skuldrene op i 
Nakken, sætte en 
Tragediemaske paa, laane Sokra
tes’ guddommelig nedtrukneØjen- 
bryn og saa tænke sig siddende 
i den Smule Tobak, som endnu 
findes i Kongeriget Danmark!

Hr. Saxtorph.

Det var rigtig
nok en anden Til
værelse end nu, 
hvor man stadig 
maa gaa og føle 
de smaa sorte —• 
— — — Øjnes 
Lynglimt oplyse 
ens skumle Aa- 
syn.

— — —■ Man 
maa jo finde sig 
i det og trække 
sin til Juppiter 
værdige og til
strækkelig store 
Hat ned i Panden 
og hengive sig til 
stum Betragtning 
af Verdens Uret
færdighed sam
men med sin Lidel
sesfælle og Fost
broder, W. Stent- 
zer, derpaa føle 
sig trukket ud i en 
Længde af 72 Tom
nier og saa staa 

og se ned paa hele det kollegian- 
ske Samfund . . . det var noget 
andet, hva’ Saxtorph; — men man 
maa jo finde sig i det------ !

.X
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ondens fjul.
(Sneen ligger 6lødt og fjvidt, 

Cz dækker bondens Siger. 
Satter gør en kort Uisit 
dos Skødmand og ljos Slager. 
Suletrav lljed over alt, 
selv den mindste SSroder 
Ører fjar paa Singre talt 
til dj ave til sin SYloder.
Stagen før fjul, ja den er slem, 
da er travlt der jjemme, 
lækre Sager tages frem 
af det skjulte femme.
Øræet rejses, smykkes kønt 
med £ys og Sar ver mange. 
Stuen pyntes op med fjrønt 
for Skyggen ret at fange.

□ o □
Skaar Sagen er tilendedragt, 
og Skvæget mættet stønner, 
da strømmer ned en fjimmelsk SYlagt, 
da stiger fromme Skønner, 
da klinger Sklokkens milde Sklang, 
da fjæver fjøjt sig Salmesang 
fra tusind S^arnetunger.

SK. ør. SK.
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Lidt om Sprog.

Med stor Interesse har jeg 
studeret det fornøjelige up 

to date Skoleblad »Højen«. Nu 
ved jeg ikke, om Redaktionen i 
det hele taget giver en fremmed, 
tilmed en feminin Indsender, Lov 
til at sige et Par Ord i Bladet, 
jeg vil være taknemmelig for en 
saadan Tilladelse, fordi jeg under 
Læsningen har faaet særlig Inter
esse for for Striden mellem Ma
tematikerne og de sproglige stu
derende.

Jeg maa bemærke, at Sprog er 
min Hovedinteresse og mit Virke
felt, altsaaved Læserne, hvor mit 
Hjerte er, og dog er jeg i Øje
blikket varm for de »stakkels 
Matematikere«, jeg synes de 
sproglige er lidt slemme ved dem. 
Jeg forstaar saa inderlig vel, om 
de faar Hovedpine af deres Mate
matik, jeg ved, jeg vilde faa det.

Men ogsaa Sprog kan volde 
Hovedve, endog Lingvister kan 
ligge under for den, vi ved jo 
nok, hvad Tysk og Fransk Syn
taks betyder, ogsaa at Engelsk 
Udtale og Ortografi kan slaa sin 
Mand, og at de gamle Sprog 
ikke for Tiden dyrkes med Liden
skab, derpaa tyder den langt 
større Tilgang til nysprogligt Ar
tium. Dette er forstaaeligt nok, 
thi vel er det godt og udvik
lende at granske de gamle Græ
keres og Romeres Tanker, men 
det er dog for de fleste mere 

tiltrækkende at veksle Tanker med 
sin Samtids Mennesker, og det 
naar vi til gennem de moderne 
Sprog.

Nu er det jo saadan, at de fle
ste Menneskers Sprogkundskaber 
trods al vor Undervisning er ret 
middelmaadige, og Orunden er 
den, at de nationale Sprog frem- 
byder altfor store Vanskeligheder; 
desuden er det jo et meget be
grænset Antal Sprog, vi i det 
hele taget faar Tid til at lære.

Hvad skal vi da gøre for, trods 
vore manglende Sprogkundska
ber, at komme i Forbindelse med 
andre Landes Folk?

Vi skal gribe det Middel, som 
ligger lige for os, vi skal lære 
det internationale Hjælpesprog 
»Esperanto«. Her er Trøst for 
de Sprogmennesker, som tynges 
af Grammatik, af vanskelig Ud
tale og Ortografi, thi Esperanto 
har kun 16 grammatiske Regler, 
en strengt fonetisk Udtale og en 
letfattelig Ortografi uden stumme 
Bogstaver og al overflødig Sir, 
og — her er Trøst for de »stak
kels Matematikere«, thi Espe
ranto er et logisk Sprog, som 
hviler paa et fast Fundament, og 
naar man kender dette simple 
Grundlag, kan man selv ganske 
logisk bygge Sproget op ved 
Hjælp af Forstavelser og Endel
ser — i Grunden et meget for
nøjeligt Eksperiment for Matema
tikere.

Esperanto har mange Tilhæn
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gere Verden over, ikke mindst 
blandt Akademikere, men ogsaa 
Lægfolk dyrker det med Iver, og 
Universitetsprofessor Boirac i Di
jon kalder det med Rette »De
mokraternes Latin«.

Der findes tre esperantistiske 
Studentersammenslutninger, som 
tæller mange Medlemmer særlig 
i Frankrig og Tyskland, de unge 
fører en livlig Korrespondance 
paa Esperanto, og mange Ven
skaber er stiftet paa denne Maade. 
Ligeledes eksisterer en interna
tional katolsk Esperantounion, 
hvis Præsident er Pastor Richard
son i Bryssel.

Meget mere kunde jeg fortælle 
om dette vidunderlige Sprog, om 
dets Skaber Dr. Zamenhof og 
om dets Udbredelse, men Plad
sen tillader det vel ikke.

Asta Mikkelsen.

Juleaften i Højen.

Det var Juleaftensdag. Højens
Nisser var travlt beskæf

tigede med at træffe de nødven
dige Forberedelser til Højtiden.

Nissemor (Tonti) stod ude i 
Køkkenet og lavede den dejligste 
Mad; hun bagte de lækreste 
Karikaturkager; især var der nogle 
dejlige nogle, der med hvidt 
Sukker blev paategnede Dr. Smæk. 
Og sikke nogle Næser nogle 
havde, saa store og lange; man 
fik ligefrem Lyst til at bide dem 

af; uhmj —Tænderne løber helt 
i Vand ved Tanken derom.

Henne i Krogen hang i en 
Snor den lækreste Gaas, op ad 
hvilken Pip øvede sig i at staa 
paa Hænder. Pips lidt større 
Søster (Hansepigen var hendes 
Kælenavn) stod og bryggede ØT; 
hun fyldte den ene Tønde efter 
den anden.

Det var store Forberedelser — 
men naar Familjen bestaar af 
Nissefar Niels, Nissemor, Onkel 
og 14 Børn, maa de jo ogsaa 
være store, navnlig ved en saa- 
dan Højtid, hvor Mad og Drikke 
spiller en Hovedrolle.

For at Børnene ikke skulde 
kede sig altfor meget, var Onkel 
gaaet en Tur med dem, medens 
Nissefar var ude at samle »Pinde
brænde«.

Onkel havde sin lange Pibe i 
Munden og de to mindste, Bjørn 
og Bitteschmidt, ved Haanden, 
medens de andre sloges rundt 
om ham; men de holdt sig dog 
stadig i Nærheden af Onkel.

Onkel gik og saa tankefuld ud. 
Pludselig siger han: »Har 1 hørt 
Vindens Susen i »Marehalmen«. 
— »Kan man leve af det«, afbry
der Spilopmageren Hans. — En 
Latter fra alle Børnene ødelægger 
Onkels Lyst til at fortsætte, og 
han gaar gnaven videre. — »On
kel«, kommer Krølle løbende og 
siger, »Hans har taget min Reg
nestok. jeg var lige i Færd med 
at maale Vejrudsigterne — han 
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driller mig altid« — »Naah, naah 
min Dreng, du gaar nu ogsaa 
og bliver saa matematisk; hvis 
han havde taget din Lomme- 
Grammatik fra dig, saa skulde 
du nok have faaetden igen, den 
synes Onkel, du trænger mere 
til.«

— »Naah, Onkel, jeg kan da 
godt stave »gjort« med mindre end 
2 Fejl«. — Tage har opdaget, at 
lange Jan har en Shagpibe i 
Munden. Som den dygtige Spej
der han er, har han nappet den 
og kommer triumferende med 
den til Onkel og siger: »Se On
kel, Jan ryger.« — Onkel kon
fiskerer — Jan græder — Tage 
faar Samvittighedsnag.

Endelig kommer de hjem; elle
vilde bliver de af Længsel efter 
Juletræet. — »Du faar ingen Ga
ver«, driller Eigil Willy med. — 
»Naah, saa faar jeg nok nogle 
af min Muse — f. Eks. Temaet 
til Opus 4.« — »Aah, du er 
ogsaa altid saa vigtig« —•

Kl. 6 sætter alle sig om Risen
grøden.

»Bare jeg fik Mandlen«, sukker 
Skjold. — »Hurra Mor, jeg har 
faaet Mandlen — maa jeg saa 
ogsaa faa Gaven«, skriger Krølle. 
— »Det maa du min Dreng.«— 
Og Nissefar overrækker Krølle 
Aftenens første Gave; »Det er 
en Bog, som hedder »Trolddom«; 
pas nu godt paa den, smid den 
ikke væk.« — »Nej, jeg smider 
aldrig mine Bøger væk«, siger 

Krølle helt betaget af den fine 
Bog.

Gaasen kommer ind — »Næh, 
hvor brun, og fed og stor.« — 
»Saadan Mad har Onkel Wilhelm 
i Tyskland vist ikke«, siger Far 
med en vis Tilfredshed. — »Mor«, 
vræler Bitteschmidt, »Far driller 
Tyskland.« — »Naah, naah, min 
Dreng, Far mener det ikke saa 
slemt, han siger saa tidt det mod
satte af, hvad han mener.« — 
14 smaa Nissemaver er spændte 
som Trommeskind, da Aftenens 
Midtpunkt: Juletræet straaler i al 
sin Glans. — »Næh, hvor fint, 
udbryder den fornuftige Willy 
(med Brillerne) — har Far nu 
ogsaa saa mange Penge i Pun
gen, at han kan være saa flot.« 
— »Ikke næsvis min Dreng«.— 
»Skal vi saa danse om Juletræet, 
inden Lysene brænder ned«, — 
siger Onkel. — »Ja, lad os det«, 
skriger alle i Munden paa hin
anden. — Og til Musik af: Min 
Morgensang, bang, bang; synger 
alle med Begejstring — højst af 
alle skraaler Fitter og Frelser
manden:

Er ikke Kvas, Kvas, Kvas 
noget rigtigt Stads, Stads, Stads 

o. s. V,

Saa kommer Gaveuddelingen.
Far erklærer, at alle Gaverne 

er Bøger; hans Erfaring har vist 
ham, at Ungdommen langt mere 
trænger til Bøger end Fodbolde 
o. I. Skidt.

Efter denne Indledning svinder 
Festglæden betydeligt hos Pip, 
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»Hansepigen« o. mange andre — 
det havde de dog ikke ventet 
af Far.

»Hansepigen« faar Adam Homo 
— sikke noget Skidt, siger hun, 
Krølle faar Holbergs Vaudeviller 
— jeg vilde hellere have haft 
hans Tragedier. Pip faar Sports
bogen — Hurra, Far længe leve. 
Arne faar Variationer og Typer 
over Grundtvigs Dødsaar —Puh, 
stønner han. Tage faar »Tieger- 
stedts Fysiologi« — Far hvisker 
Onkel i Øret — (til Kurs 44). 
De andre faar Bøger, som »Dig
teren gennem Værket« — »Ton
tis samlede Værker«, »Et Raab 
ud fra en Stemning« o. s. v.

Skal ikke vor Bolig, der har 
beredt os saa megen Glæde 
længe leve? Nu har vi boet her 
1 Aar. — »Højen« længe leve! 
Hurra, Hurra, Hurra!

St. Andreas Festen.

Kollegiet fejrede den 30. No
vember sin 45 Aars Navne

dag. Alle var derfor besjælede 
af Tanken om at bidrage saa 
meget som muligt til Dagens 
Højtideligholdelse. Allerede Kl. 
halv seks om Aftenen kunde man 
se d’Hrr. Gustav og Julius med 

røde Baand over Skuldrene (den 
sidstnævntes Ansigt genspejlede 
Baandets røde Farve i en højrød 
Nuance) belæssede med Pro
grambunker sværme omkring i 
den allerede saa tidlig halvfyldte 
Sal.

Alt var Liv og Røre.
Dik, dik, dik! P. Menzinger 

hævede Taktstokken og under 
hans Ledelse udførte Harmoni
orkestret, hvoriblandt man saa 
gamle Veteraner, som Holtorp 
den Yngre og Student Husson, 
smukt og enkelt to Numre.

Begyndelsen var lovende, og 
nu fortsatte Kollegiets Musik
forening. Det var en blandet 
Flok, der besteg Tribunen. Kun 
syv (siger og skriver! I !) Mand 
var Elever her paa Skolen, de 
andre var ældre, ærværdige Her
rer. (Maa jeg spørge, om man 
kan kalde denne brogede Sam
mensætning Kollegiets Musikfor
ening?)

Kierulff steg imidlertid dristigt 
op begyndte.

Man maa dog indrømme, at 
han havde gjort sig stor Umage 
med det vanskelige Arbejde. Or
kestrets Medlemmer arbejdede 
godt (til Trods for det korte 
Bekendtskab) og spillede deres 
Stykker udmærket, særlig fortje
ner Ziegeunerkoret af »Trouba
duren« Ros, og Kierulffs egen 
March tog alles Hjerter med 
Storm. Det var vel med en vis 
stolt Følelse, han stod deroppe,
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medens Salen genlød af Bifal- | Fløjtesolo spillet af Ege Olsen; 
det, der varede he'e 5 Minutter. ! det er ikke første Gang vi har 
Dirigenten takkede ogsaa forden | hørt ham foredrage sin Stykker

Kierulff komponerer sin March.

viste Velvilje med et Ekstranum
mer.

Mellem disse Stykker var et 
Par Violinsoloer af Otto Jensen 
indflettede. Dertil kom saa en 

pænt og godt, ogsaa nu gjorde 
han sin Kunst al Hæder.

Aftenens Glansnumre var alli
gevel Sangerne. Først sang Kolle
giets 4-stemmige Kor en Hymne 
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af Hartmann. Udførelsen var vel
lykket. Derpaa fulgte et 3-st. 
Kor, der ligesom det første var 
dirigeret af P. Menzinger, Hr. 
Jørgensen, som skulde have 
dirigeret det første, var forhind
ret i at komme, med den nye 
Musikstjerne Fr. Blatt ved Flyglet. 
Overordentlig smukt klang de rene 
Harmonier ud over Salen. De 
smaa var ogsaa helt begejstrede 
i deres Sang og foredrog den 
med Forstaaelse og Inderlighed.

Da Sangen var endt viste Publi
kum ved et entusiastisk Bifald, 
at det havde skattet baade P. 
Menzingers Arbejde og den 
smukke Udførelse.

Som sidste Nummer sang det 
4 st. Kor, ogsaa under P. Menzin
gers erfarne Ledelse, en Bøn for 
Danmark. Der hvilede en vis 
højtidelig Stemning over alle, da 
det sidste Vers, Bønnen for 
Fædrelandet, blev sunget.

Paa Publikums Vegne takker 
jeg alle dem, som har bidraget 
til Festens Glans og først og 
fremmest P. Menzinger og W. 
Kierulff for deres fortjenstfulde 
Arbejde. B. wotontis.

^Moderens Sang.
33 lodt du hviler paa din Qvide O^ude, 
jeg med Omsorg /jar dig dæddet til; 

’Vinterstorme raser vildt fjer ude, 
men jos mig du ej dem mær de vil.

(jid at £ivets strenge {Vinterstorme 
til dit VCjerte aldrig ind maa naa; 
gid Vorherre £ivet for dig forme, 
som en Sommer med en SKimmel 6laa.

SKvis dit Sind er pint af tunge Vander, 
og i SKval dit Udjerte vaander sig, 
jos din Moder altid Trøst du sander, 
Holdt, det Bliver Sdoder/jjertet ej.

Selv om fløden mine Øjne ludder, 
og min Sjæl fra fjorden ile maa, 
vil jeg, naar du græder eller sudder, 
sdønt fordiaret ved din Side staa.

H. G.

©®©©®®®®®®®@©®@@®©®®®@S®

Mandag d. 26. November.

K. F. U. M.
som Verdensbevægelse. 

(Af Arne Hindsholm).

I et dygtigt og omhyggeligt 
1 gennemarbejdet Foredrag gen
nemgik A. H. K. F. U. M.s store 
Udvikling. Fraden lille af George 
Williams i 1844 stiftede Forening 
paa 13 Medlemmer havde der 
udviklet sig en verdensomspæn
dende og fast organiseret For
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ening, der talte 1,500,000 unge 
Mennesker — hvoraf 10,000 i 
Danmark.

Allerede i 1878 fik K. F. U. M. 
sit internationale Præg, idet der 
nedsattes en Generalkomité i 
Genf med Udsendinge fra mange 
Lande, der skal sørge for For
eningens videre Udbredelse og 
søge at faa Samarbejde i Gang. 
Det er vist netop denne Inter
nationalisme, der gør K.F.U. M.s 
Indflydelse gældende i den høje 
Grad, som den virkelig har.

K. F. U. M. bygger paa et 
religiøst Grundlag. Uden paa 
nogen Maade at ville docere 
Kristendom — derved kedes 
mange — arrangerer den Fore
drag, Lysbilleder, Udflugter, men 
paa en saadan Maade, at det 
religiøse føles som den livgivende 
Understrøm.

K. F. U. M. henvender, sig til 
alle unge Mennesker, og paa 
denne Maade udfører den ogsaa 
sin Mission at udslette Kløften 
mellem de forskellige Klasser i 
Samfundet. —

Det er værd at lægge Mærke 
til, at det er Studenter, der har 
været Foregangsmændene under 
Foreningens Udvikling. — Sekre
tærposten er næsten den vigtigste 
blandt alle Bestyrelsesposterne 
og bliver derfor kun besat af 
saadanne, der har gennemgaaet 
et 4-aarigt Kursus for Sekretæ
rer, som Foreningen arrangerer. 
Det ligger i K. F. U. M.s Natur, 

at disse Sekretærer maa være 
dygtige Sprogmænd.

Arne H. fortjener Tak for sin 
dygtige Præstation den var, som 
Hans Christensen udtalte og P. 
Meyer understregede, et glæde
ligt Tegn paa, hvor langt vi nu 
er naaet med vore Foredrags
aftener.

Til Foredraget sluttede sig en 
interessant Samtale om K. F. 
U. M.s Forhold til andre lig
nende Virksomheder. — 15 Med
lemmer var til Stede.

A. B. s.

GØR DERES INDKØB HOS
»HØJEN<S ANNONCØRER!
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NYTTIGE JULEGAVER 
Herreekviperingen, Ordrup vej 104. 
Stort Udvalg i REGNKAPPER til VOKSNE og BØRN. 

« « « « Herrelingeri & Underbeklædning. « « « « 
N. F. JENSEN.

NYTTIGE JULEGAVER 
Skotøjsforretningen „REFORM“, Ordrupvej 104, 

sælger endnu Fodtøj til rimelige Priser. 
MAKSIMALSTØVLERNE føres paa Lager i alle Numre. 

Solidt Vinterfodtøj.

BARBER- & 

FRISØRFORRETNINGEN

1 Fredensvej 1 
anbefaler sig.

Det betaler sig
bedst at købe hos

Handelsgartner Morten Mortensen,
BLOMSTER, BRUGT 

og GRØNTSAGER

Jægersborg Allé 24.

Køb Julegaver 
hos 

Julius Simonsen
1. KLs Skotøjsmagasin.

6, Jægersborg Alle 6 
Telef. Ordrup 389 

Leverandør til Varelotteriet.

Morgenbrød bringes.
Telefon Ordrup 135.

Ordrup Bsgeri & Conditori
Michael Nielsen

118, Os'drupvej H8.

C. M. Fredholms
Købmandsforretning

en gros om en detail

Jægersborg Allé 36
Telefon Ordrup 28 & 1102.

Filialer:
□stedgade 81 lyngbyvej 29.
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Hvorledes
man kommer til at se ud

(ifølge Hr. Henriksens Udtalelser), naar 
man er 30 Aar gammel og ikke har be
nyttet sine Gymnastiktimer i Ungdoms
tiden til ihærdigt Arbejde.

Tegningerne viser ogsaa, med hvilken 
Iver man i den Alder vil kaste sig over 
Øvelserne i de en Gang saa forhadte 
Redskaber.
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Indledning om Folkehøjskolen 
til Fortælling om

„8 Dage paa en Højskole“ 
(Vallekilde).

Af J. Ballin.
(Sluttet).

XylAN vil maaske hævde, at Lær- 
’ lingene glemmer det, de har 

faaet i Løbet af et Højskole-Kur
sus, og ikke fornyer det. Denne 
Anke er for . største Delen ugrun
det. Thi der er ofte nedlagt 
noget i Eleven, der varer hele 
Livet, ligesom mange har faaet 
en sund Læselyst og Kundskabs
trang paa Skolen, og endvidere 
holder de aarlige tre—fire Dages 
Efteraarsmøder, Elevmøderne og 

Højskolefolkenes Foredragstour- 
neer Forbindelsen vedlige og for
nyer de aandelige Indtryk sam
men med Højskolens Presse. — 

Den første danske Højskole 
blev i 1844 grundet i Rødding. 
Dens Maal var først og fremmest 
at fremme Danskheden i Sønder
jylland, saa den falder lidt uden 
for den egentlige Ramme.

Det er først Kold, der med 
sin Højskole 1851 har naaet 
det, som vi nu forstaar ved en 
Folkehøjskole. Grundvigt kalder 
ham: »den menneskelige og folke
lige Oplysnings Hovedmand i 
Fyen«, Klaus Berntsen tilføjer: 
■»han kunde uden Overdrivelse 
have sagt i Danmark«. Cold 
giver ogsaa Højskolen det Præg, 

C----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'S

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

TCIQC Tpuryt HAC

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
Q.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

SPlader og 3-ilms fremßaldes, og Stilleder forstørres for fflmatører.

Charlottenlund Smørforsyninø
Telf. Ordrup 267 Lindegaardsvej 21 Telf. Ordrup 267
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den stadig har af atvære en jævn 
Skole, hvor Forstanderen og Læ
rerne lever sammen med Lær
lingene som i een stor Familie. 
— — Grundtvig havde i Virke
ligheden haft langt større Tanker 
om Højskolen; han vilde nemlig 
have et nordisk Folkeuniversitet, 
der skulde afløse de 3 gamle 
Universiteter. Denne Skole skulde 
give en ny national, nordisk Kul
tur, der langt mere hvilede paa 
vor egen store Oldtid end paa 
Roms og Hellas Storhedstid. — 
Særligt havde man et ondt Øje 
til Romerriget — Naa, de stolte 
og for stor Del fortræffelige Tan
ker blev aldrig til noget, vel er 
Skolen i Askov en Slags Virke
liggørelse af enkelte af dem, men 
den naar langt fra op til det, 
som Grundtvig drømte om. — 
Askov er Landets største Skole, 
og de aller dygtigste Lærerkræf
ter har altid været knyttet hertil. 
Om Somren er der almindeligt 
Kursus for Piger, men om Vin
teren er der foruden det sædvan
lige Karlekursus 6 Mdr. Skole 
for den saakaldte »udvidede Høj
skole«, hvis hele Kursus stræk
ker sig over to —tre Vinterhalv- 
aar; det er kun for gamle Høj
skoleelever eller andre, der har 
mere end Barneskclens Lærdom 
og vil hellige sig virkeligt »aka
demisk« Arbejde. Her er i Mod
sætning til andre Skoler et ud
strakt Hjemmearbejde, og det 
hele er lagt mere an paa en stor 
Kundskabstilegnelse, dog følger 
ogsaa Askov de almindelige Høj
skoleprincipper. Endvidere hol
der Askov et 3 Mdr.s Kursus for 
Højskolelærere. Som Notabene vil 
jeg lige tilføje: der er ikke een 
bestemt Uddannelsesvej at gaa 
for en Højskolelærer, dog er 

mange af dem Akademikere, og 
der holdes ofte smaa Universitets
kursus særlig for Højskolefol
kene. — Omend Grundtvigs Pla
ner aldrig er bleven til noget i 
hele deres Udstrækning, har Høj
skolen dog virkeliggjort en hel 
Række af disse Kongetanker, 
hvoraf den største og originale
ste vel er hans Syn paa Histo
rien som Undervisningsemne og 
det levende Ord som Undervis
ningsmiddel. — Nu er Landet 
fuld af Skoler, og de- allerfleste 
Landboer lever deres lykkeligste 
Ungdomstid i de 5 eller 3 Mdr., 
de er paa Højskolen.

I faa Ord er Skolens store Re
sultat: Grundeisen af en Folke
kultur, der har gjort, at vort Land
brug staar saa højt, at Bønderne 
kan styre vort Rige, og at de 
lever et langt rigere Liv — i 
hvert Fald Ungdomsliv — end 
tidligere. Den megen Gymnastik 
og Legemsøvelse paa Højskolen 
giver Lærlingene Lyst og Inter
esse for at uddanne deres Lege
mer, og denne Lyst mister de 
lige saa lidt som Lysten til at 
læse gode Bøger og ellers ud
vikle deres Aand. De slutter sig 
sammen i Gymnastikforeninger 
og benytter deres Fritid til god 
Idræt. — Sangen har de ogsaa 
varig Glæde af. De gode smukke 
Sange, man har lært paa Højsko
len lever videre under Arbejdet 
og i Hjemmet.

*
Kort sagt Højskolen har haft 

og har stadig meget stor Betyd
ning, men den har desværre endnu 
kun formaaet at faa rigtig Tag i 
Bønderne, hvem den sikkert har 
gjort stor Gavn i kristelig og kul
turel Henseende i vor saa skep
tiske og gudløse Tid.
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A. FONNESBE
MARTIN Sl

 6R ØSTERB
° 1 W S K R A A S FOR

Lommetørklæder
Fine Schweizer Lommetørkl. m/ Monogram 

pr. Æske 6 Stk. 200.
Fine Kammerdugs m/ Hulsøm 

6 Stk. i Æske 150-200.
Fine Lommetørklæder m/ Blonde og 

broderede Hjørner 50 —75—100—150. 
Silke ni/ Broderi 150—200.

Silke Maltheser Lommetørklæder 200-250.
Nyheder i Børne Lommetørklæder.

Langschaler.
Stort og fikst Farve Udvalg i

Silke °g Crepé de Chine Langschaler.
Kniplings Tørklæder 

og Langschaler
———- alle Priser. r——

Firkantede Silketørklæder 200, 250, 300.
Flipskaaner. Kravebeskytter. Brysfvarnier. 
= KAABE TØRKLÆDER = fra 100.

Blomster-Esprit.
Nyheder i Blomster til BAL, 

Selskabs- og Teaterbrug.
Silke Strømper - Modefarver.

Hvide og Creme Silkeblonder.
Crepé de Chine Blonder 48 0., 58 0.

Ekstra billigt.

Pyntede-Hatte
og upyntede HATTE.

Alle Hatte
— Nye og Moderne — 

Pyntede sælges i denne 
Maaned ca. halv Pris.

Jule-Gaver •
Besætninger.

NYHEDER i store flotte MATROS-Kraver 
fra 195 til 500.

-o- Meget moderne, -o- 
Fine Glas Batist Kraver med Broderi 

65 0., 95 0.
Moderne Gepiir Kraver,

meget stortUdvalg, 95 0., 148, 195, 235,335.

Kniplinger.
Enestaaende Udvalg

til
Lagner og Pudevaar,

brede og smukke Mønstre
68, 72, 82, 88, 98, 105,135 pr. Mtr.

ca. halv Pris.

Silke-Bluser
fine helsilke Mess aline 

og Crepé d' Chine Bluser, 
enestaaende Udvalg til alle Priser.

Nye, moderne Farver - FLONELS BLUSER.
Fikse Marabou og Fjer Boa.
Korte og lange PERLEKÆDER.

NYHEDER i Broscher og Slips Naale.

Se Vinduerne og Udsi
Gavekort udstedes paa et hvert Bek
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C H’S UDSALG
iRENSEN
{OGADE R Q
F R 1 A N G L E N VJ

TELEFON

6 3 12

Jule-Udstilling
Lædervaren

Stort Udvalg 
Silketasker til Teater- og Selskabsbrug 

til alle Priser.
Prima Skindtasker

i meget stort Udvalg 
285-350—400—450-500—550 

til højere Priser.
'ortemonnæ Tasker in/ Hank 110—150—165, 
90—250—300. Se Vinduerne. TgßSi

Forklæder.
Enestaaende Udvalg i

fikse Pynte- og Serverings-Forklæder
alle Priser.

Nyheder i Haandarbejds Forklæder,
meget fikse. Amerikansk Model.

Fine Schweizer Broderier
85, 150 og 175 pr. Stk.

Silke-Skørter
i stort og smukt Farve-Udvalg,

alle Priser.

Moiré Skjørter fra 550.
Dobbelt brede, coulørte Silketøjer til Skjørter

Prima Kvalitet.
Prima helsilke coulørt DUCHESSE til Bal 

og Selskabs-Kjoler, dobb. Bredde 1 ioo Mtr.

illinpn ved Porten, "W
b — indlagt i et fiskt Læder-Speil Etui.

B A A N D.
Store Partier S’ efterVægt 

i Brede Helsilke Liberty BA AND, 
smukke Farver, 

98 0. Mtr.
Brede Taft og Moiré BAAND 98 0. Mtr.

Smalle Silkebaand - alle Farver.

Silketøjer.
Prima Helsilke Duchesse,

enkel Bredde 400 og 575 pr. Mtr.
Ekstra Prima i 

dobb. Bredde til Kjoler og Bluser 
785 og 1050 pr. Mtr.

Smukke brede KJOLE-BLONDER 
150, 175, 200, 250 pr. Mtr.

Fløjler.
Stort Udvalg i stribede og glatte 
engelske Fløjler til Kjoler, Bluser 
og hele Dragter 350,450,550 pr. Mtr.
Brede Silkebaands-Bælter - alle Farver 195.

Moderne Silke Sløifer,
alle Farver 95 0.

BLäT Fløjls- og Skindbælter, “>£33

Handsker - Strømper.
Stort Udvalg 

Silkestrømper, Uldne Strømper 
°g Imit. Silke-Flor Strømper, 

alle Priser.
Silke Handsker.

Balhandsker - Uldne Handsker.
Imit. Ruskinds-Handsker - alle Priser.
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Sønderjyden,
Før fulgte han Korset, der tegned’ 
sig snehvidt paa blodrød Bund, 
nu sover han maaske dernede 
sin sidste og rolige Blund.

Ej Kærlighed bød ham at komme 
— kun Pligtens det tunge Bud — 
ej kaldte Forsvar af Landet 
mod rovgridske Fjender ham ud.

Saa segned han bag en Fane, 
som aldrig har været hans. 
Saa kæmpede han mod Fjender, 
der var et andet Lands.

Nu sidder vel ene tilbage 
en gammel og sorgfuld Mor, 
som Gud i Himlen kan trøste, 
men ingen her paa Jord.

Og Hustruen ryster af Hulken, 
men Barnet blid stille og tyst.
-Mor! — er det sandt, han er faldet?« 
Hun trykker det til sit Bryst.

Eigil Lager.

De tre smaa Mænd 
paa Ferietur.

Paa min Vandring henover 
Pladsen træffer jeg tre smaa 

Mænd. Det er raske Fyre, og de 
er langt mere interessante end 
de bekendte »tre smaa Mænd« 
af R. S. Petersen, idet disse her 
er spillevende og de bedste 
Brødre i Verden. Deres Familie
navn er Hutters, og de er kendt 
over hele Skolen paa Grund af 
de Togter, som de aarlig fore
tager til Fods ud over det gan

ske Land, for at lære dets Skøn
hed at kende. Den førstefødte, 
Benedikt, er 10 Aar oger i Følge 
dennes Ret Fører for Flokken. 
Olaf er et Aar yngre og er en 
ren Kraftkarl, dog tales der lidt 
om, at han er mindre udholdende 
end sin yngre Broder Knud, der 
skal være en ren Kapgænger.

Jeg sætter mig mageligt tilrette 
paa Plankeværket og opfordrer 
de haabefulde unge Mænd til at 
fortælle mig lidt om deres Be
drifter i Sommerferien.

»Overhovedet« er straks beredt 
og fortæller væk, medens de to 
andre nøjes med at knytte den 
røde Traad sammen, naar den 
brister for den store.

»Jo, ser De«, begynder den 
ældre. »Vi var ude i 14 Dage 
sammen med Fa’r. Først travede 
vi til Frederikssund og derfra 
over til Jægerspris. Der saa vi 
Slottet og en Jættestue. Vi sov 
hos en Fiskerkone om Natten, 
og den næste Dag spadserede 
vi atter til Frederikssund.« — 
»Hør du«, afbryder jeg, »hvor- 
naar var det, Olaf blev syg?«—• 
»Ja, det var allerede den anden 
Dag paa Turen, da vi havde 
overnattet i Lynge. Han havde 
vist drukket for meget paa Orund 
af Varmen, og vi talte saa smaat 
om at sende ham hjem. Men 
han kom sig da. Naa, vi kom 
til Frederikssund og gik der fra 
til Frederiksværk.« — »Nej«, ud
bryder Olaf. »Vi kørte i Tørve-
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TELF. HELRUP 376 TELF. HELRUP 376

OTTO TELLER
BOGBINDERI □ □ BOGTRYKKERI

STRANDVEJ 163 (HAVEHUSET)
TELF. HELRUP 376 TELF. HELRUP 376

TØRV og BRÆNDE
Colonial, Vin & Delicatesse.

CARL SCHIØTH, 
HYLDEGAARDSVEJ 27, ORDRUP.

Telf Ordrup 1294.

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER 

VINDUESPOLERING 
GLASFORSIKRING 

TELEFON 25 ORDRUP

Blomsterforretningen

„Le Jardinier^
Jægersborg Allé 6. 
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri.

LUDVIG E. BOA.
=== Moderne Binderi. =

Munderings Depotet leverer
fra sin

Civilafdeling
Regnfrakker - Vindjakker - Matrosdragter ■ Stortrøjer

Lager i alle Størrelser

Ulster - Spadseredragter - Nederdele - Sportsdragter - Jakkesæt - 
Norfolkdragter.

Damer, Herrer og Børn.
Alt til Spejderpris.

Nørregade 14. Telefon 3186.
NYTTIGE JULEGAVER.
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vogn, og der havde været Orise 
i den.« •— Hans Ansigt straaler 
af et bredt Grin, og han slaar 
af bare Henrykkelse ud med 
Haanden, der hidtil havde siddet 
lunt i Lommen. De kappes nu 
om at fortælle, og jeg faar Ruten 
oplyst fra alle Sider. Arresøen 
havde særligt imponeret dem. 
De havde været ude at sejle, og 
Benedikt havde styret. Der op
stod lidt Uenighed mellem Brød
rene om, hvorvidt de havde gaaet 
eller kørt til Lynæs; men den 
yngste sejrer, idet han triumfe
rende oplyser, at det var der, 
Olaf havde faaet en Tjæreklat 
paa Bagdelen. Beviset var afgø
rende, og vi gik over til næste 
Punkt. Fra Lynæs spadserede 
de til Tibirke, hvor de besaa 
Kirken. I Tisvilde havde de 
oplevet en Del. De havde set 
en Bagerovn i Kroen og — en 
død Mand. »Saa—aah«, siger 
jeg. »Hvad var han død af?« 
»Jo, han havde druknet sig om 
Formiddagen, og det var heldigt, 
for ellers havde vi ikke kunnet 
faa Logi der, vi fik nemlig hans 
Værelse.« — »Saa 1 ham?« — 
»Ja, han laa i Kirken.« Olafs An
sigt er en straalende Sol, som 
Mindet om den døde Mand ikke 
formaar at formørke.

Ved Esrom besaa de Klostret, 
sejlede over til Fredensborg og 
saa Slottet. Den følgende Dag 
var de paa Frederiksborg Slot, 
som de besaa fra Kl. 9l/2—3.

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER.

Lindegaardsvej 36. :: Telt Ordr. 293.
ynt til faget henhørenøe.

: Tegner Glasassurance til ; 
største og billigste Selskab

miiinmiiuiiiuiiiiiiiiiiiimimmiiuiuiiiiiiiiiuiumiiiuiiiiiiiiiiujiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiim

I Frugtforr. „Jægersborg“ |
Telefon Ordr. 735.

| Anbefaler sig til det ærede Publikum | 
i med daglig Tilførsel af friske Varer til | 
j Dagens billigste Priser. Ærbødisst

K. G. Kreipke. |
Hllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllit

Spis nansens
Kager, Ise & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

CHR. LARSEN
I. Kl.s HAANDSKOMAGERI
OLE BRUUNSVEJ 3 (Kæld.)

TELEFON ORDRUP 325
BILLIGE PRISER 

FODTØJET HENTES OG BRINGES

C^r. Christensen, 
1 7 £indeg aardsvej / 7 

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

Fru, Løjtnant Nelly Hertel, 
B. T. Kiosk 

Jægersborg Allé 5 
Telefon Ordr. 1516.

Festtelegrammer og Prospectkort. -
if if if if if' if if if if if if if if if
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75 Kr. for elg. Herre- eller Dame-Dragt eller 
Overfrakke efter Maal saalænge Stof haves 

til gammel Pris.

Drengetøj meget billigt.

Oppresser, renser, reparerer og forandrer al Herre- og Damegarderobe.

B3" Herrelingeri uhørt billigt, "sa

Skrædderiet Bernstorff, Jægersborg Allé 33
Charlottenlund, Telefon Ordrup 621.

Efter Kl. S s
Emmasurj 5, Telefon Gentofte 516.

Hyldegaardsvej 24.
Hasselnødder : Valnødder : Konfect-Chokolader 

og andre Juleting.

I ViNE I cigarer g julekort g 

Alle Kolonialvarer særdeles billigt.

Telefon
Ords’. 35S

Telefon
Ordr*. 356
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Den samme Dag travede de til 
Charlottenlund og havde saa til
bragt mange herlige Dage ved 
Fodturen rundt i Nordsjælland. 
Deres Ansigter lyser af Glæde, 
og de mindes de mange Ople
velser og alt det store og skønne, 
som de har set.

Jeg takker dem for deres For
tælling, og de ser med Spæn
ding paa min Lommebog, i hvil
ken jeg har nedskrevet deres 
Bedrifter. • Kommer vi i »Højen«?« 
spørger Knud, idet han slaar de 
lyseblaa Øjne mod Jorden og 
virrer med sit krøllede Hovede. 
»Ja, hvem skulde vel ellers i 
»Højen«, hvis ikke saadanne tre 
glade Nisser skulde det?« Lykke
lige springer de hen over Plad
sen, forventningsfulde over det, 
der kommer, og hvornaar det vil 
ske. Nu er det -sket, og jeg- 
ønsker jer en glædelig Jul og 
haaber, at 1 hvert Aar maa faa 
Lejlighed til at se et nyt Stykke 
af jert Fædreland og lære dets 
Befolkning og Skønhed at kende.

Onkel.

I SKAKTURNERINGEN |

TAER er efter Anmodning fra »Skak«s 
L-' Spillere sket den Forandring, at E. 
Lund paa Grund af indtrufne Omstæn
digheder har trukket sig tilbage og er 
blevet erstattet med P. Engmann — 
Turneringen spilles da nu af O. Oh- 
land og P. Engmann (Skak) mod Gu
stav Grüner og A. B. Schmidt (for 
Højen).

Hvad angaar selve Spillet, kan jeg 
passende bruge et af de Krigskommu- 

niquer, som gerne findes i Berlingskes 
Spalter;

Situationen er i det væsentlige ufor
andret. Vore Tropper er gaaet angrebs
vis frem paa højre Fløj — men hidtil 
er ingen Afgørelse indtruffet. Fjenden 
forsvarer sig sejgt og gør energiske 
Modangreb. Vi har taget tilfange 1 
Bonde, 2 Springere og 1 Løber og hat- 
selv mistet det samme Antal. Daarlige 
Postforbindelser hæmmer Operationer
nes hurtigere Fremadskriden.

Det store Hovedkvarter 12/la 17.
G. Grüner & A. B. Schmidt, 

Generaler.

»S
<
KAK«

SORT
»HØJEN«

HVID
7. Ld7Xc6 7. Lb5 X c6
8. Sf6—e4 8. e4—e5
9. Lf8— c5 9. 0-0

10. 0-0 10. Dd4-d3
11. b7—b6 11. Lcl— f4
12. Lc6-b7 12. Sf3-d4
13. Lc5Xd4 13. a2- a3
14. c7—c5 14. Dd3Xd4
15. Se4Xc3 15. Dd4—dl
16. a7—a5 16. b2Xc3
17. Tf8- e8 17. Ddl—g4
18. Lb7—c8 18. h2—h4
19. Lc8—f5 19. Dg4—g3
20. Dd8—b8 20. Lf4—g5
21. Lf5-g6 21. Lg5-f6

Stillingen 21 Træk.
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N. HINDSHOLM’S
(C-- 3--Telefon 

ORDRUP 
240

Victualieforretning

Jægersborg Allé 5.
T e I e f o n 

' ORDRUP
2 4 0

Varerne bringes overalt.

Johannes Tofte
Jægersborg Allé 23.

I Største Udvalg i LEGETØJ. I

Te(f6°5drup Cykleforretningen

,pJu6al~3Cain
Charles Sdenricfjsen, 

£indeg aardsvej 11. 
Gyd ler af eget Gfa6rikat og alle løse Gykledele.

fpaa JSageri fjrammopfjoner, SPat^efoner, Omlader 
og Stifter, &onografvalser, sidste GNy fjeder:

Sindersen — tb en lille yjensen — Sitit Sværmeri — 33ang-3Sang.

<Stort ^Reparationsværksted
for Gydler, Symaskiner, prammop  (joner m. m.

== Sdlt atvöejde udføres solidt og godt. ===
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& Delikatessehandel

G fr. CV, Nielsen
Sukkerhus Udsalg.

Bernstorff Villakvarter 
C far lottenlund.

Telefon Ordrup 50

Oluf £ange
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf Ordr. 564.

r———------  
Hib. Schimmel,

Skræder.
Lindegaardsvej 10.

Anbefaler sig med alt til Faget 
henhørende.

julegaver
i stort ’Udvalg.

OO
Uadd. GNielsen,
fjægersdovg Sillé 6.

Telef. Ordrup 16$.

Skotøjs-Reparation.
Undertegnede anbefaler sig til det ærede Publi

kum med. smukt, solidt Arbejde.
Kun 1. Kl-s Materiale anvendes.

Ærbødigst ALB. HOUBOKG,
Skomager,

54, JÆGERSBORG ALLÉ 54.

; Vore Præmieopgaver.

Der indkom kun tre Løsnin
ger paa vor Tegneopgave. 

Præmien er tilkendt Hr. Ludvig 
Kjergaard, Hellerup, for en meget 
enkel, men dekorativ Tegning. 
Aa. Roussel havde fundet pæne 
Udtryk for »Højen«s forskellige 
Formaal, og Arne Hindsholm 
havde tegnet en nydelig Fantasi
ramme, men begge manglede 
Flothed og Fasthed over de be
nyttede Bogstavarter.

Vor anden Opgave blev en 
Fiasko, en fuldstændig Falliter
klæring — eller vel snarere Man
gel paa Interesse — fra Læser
nes Side.

Forholdet stiller sig saaledes: 
ca. 300 Elever — — 3 Løsnin
ger! ! ! Og af disse tre Løsnin
ger er der ingen, der er saa gode, 
at de fortjener Paaskønnelse. Vi 
uddeler derfor ingen Præmie.

Det er nogenlunde tilgiveligt, 
at der kun indkom 3 Løsninger 
paa Tegneopgaven, men den 
anden . . . . ! Alt, hvad vi har 
faaet ud af disse to Præmieop
gaver er det Raad ti! den nye 
Redaktion, at den skal lade være 
at gøre Nar ad sig selv ved at 
fremkomme med Præmieopgaver.

Red.



»Højen« 241• * .. wAlbert Monty
25, JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELEF. ORDRUP 115

w VELASSORTERET

' MANUFAKTURFORRETNING
: EGEN SYSTUE FOR DAME-GARDEROBE :

Vf/

■oooooooooooooooooooa
ooooooooooooooooooooooooa

G. Strømann
Fredensvej 1 ✓ Charlottenlund

Telefon Ordrup 305 — 1492 & 195.
0
0 
o

Centralopvarmningsanlæg 
og sanitære Installationer.

Alt Smede- og Blikkenslagerarbejde udføres.

Lager af Indfyringsbadeovne 
Komfurer og Komfurgryder.

o o o o o o oo
2
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Pastor Steuble har for de in
terne Elever begyndt et Kursus i Pap
skæreri. Arbejdet skrider rask frem, 
og der er allerede lavet en hel Del 
pæne Sager. Foreløbig er det kun 
mindre Ting, saasom Æsker, Skrive
underlag og lignende, der forarbejdes; 
men efter Jul er det Meningen, at Kur
suset skal fortsættes med et lignende 
i Bogbinderi. De udførte Smaating 
kan erhverves som Ejendom ved Be
taling af Materialet, og det vil sikkert 
blive udmærkede Julegaver, som man 
baade slipper billigt til og har megen 
Fornøjelse af at lave.

—o—
Den traditionelle C æ c i 1 i a- 

fest for Hornblæserne og 
Kirkesangerne. Cæcialia-Festen 
fejredes paa den sædvanlige festlige 
Maade.

En Del Patres med P. Rektor i Spid
sen samt ca. 40 af Muserne med Mu
sik begavede unge Sjæle var indbudte. 
Der var Skraalebasser som H. Althoff 
og Leo Christensen (der i Paranthes 
bemærket har de allerbedste Udsigter 
til. at blive Student med Barnestemme) 
— lige op til den »fremragende Teno
rist«, (hm!) B. Wolontis o. s. v.

Man sang, spiste, lo, snakkede, dis
kuterede og forlangte en enkelt Gang 
da capo.

Det var, da Kunstnerparret »Bitte 
Mand- og Seitzberg havde sunget en 

Abevise. — For Resten burde den 
samme Medfart være vederfaret »Klip
torsk Klinghart«, der med enestaaende 
Genialitet dansede Runddans og filede 
løs paa en selvlavet Violin.

Sluttelig er at meddele, at den udø
delige »Fluen flyver« fløj gennem 
Salen — og fik en velfortjent Applaus. 
Ja, gamle Gade kunde komponere!

- Skovorganist. —

Hvad, maa man høre!
Ill Gy. P. Günther kommer ind og 

hænger et mystisk Dokument op ved 
Tavlen — i et Baand. Jan glor, Hans 
N. K. rejser Børster, Kierulff hvisker 
spørgende Jan i Øjet, Hækspøkeren 
sætter Brillerne paa Tuden og stirrer, 
Holtorp standser midt i en Gaben, 
Tage har allerede det ene Ben midt 
mellem Tavle og Bænk; da maa Lære
ren løse Nysgerrigheden; Jan læser 
noget op, hvoraf man kun hører Or
dene .... om Optagelse paa Kadet
skolen !!!
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Charlottenlund Palmehave.
# Café Restaurant * Selskabslokaler. >
Lokaler for Møder og Q eneralforsamlinger samt Spilleværelser.

Telefon Ordrup 303.

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

Import af ægte Havanna-Cigarer

QQ ved B. ROSEN BAUM, OQ 
JÆGERSBORG ALLÉ

lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5

Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.
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VED KOLLEGIET

EFTER DET FØRSTE SNEFALD

■000000000000000000000000

8 JULEGAVER!
0
o Chr. foulsen,
0 Jægersborg ^lk 28 oo oo CharlottenlunD.
0 Telef. Ordrup 536, Telf. Ordrup 536.
0Q Filial:

I Parfumerie la Glorie,
ø Strandvej 175 oooo Gellerup.
Q Telf. Helrup 662 y. Telf. Helrup 662 y.
0ø Største Udvalg i franske, engelske og tyske Parfumer og Toiletartikler.o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ø Salg af Parfumerid Breinings Toiletartikler m. m.
0
■OOOOOOOOOOOOO^- OOOOOOOOOOB
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Id kvarterets Magasiner
Sllexis ^Orem

1 If. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlnnd

f W. T. Ebbesens Eftf.
Kød- og Flæskeudsalg

10 9, Ordrupvej 109
Telefon Ordrup 98.

Filial:

341, Strandvej 341
Telefon Ordrup 241.
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Ejnar Kirkebjerg 
Boghandel :: Papirhandel 

Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

■■■■■■■■■■■■■■■■
E. Hasselholfs

■ wr Cigarforretning og Kiosk -» ■ 
Lindegaardsvej 9 

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

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres.
Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN
MEL & GRYN 

Korn & Foderstoffer

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

r--------------------------------
Husk Mor

paa at købe

HOLMS
MALT-KAFFE

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.

Charlottenlund Materialhandel.
QEORG PETERSEN.

Jernbanevej 13,
Telf. Ordrup 367.

Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder. ’;

H. Som De vil se, har vi 
tilladt os at forandre Teksten til 
Deres Tegninger; De vil selv 
kunne indse Orunden til den 
Teksts Ubrugelighed, som De 
har indsendt. — Angaaende De
res indsendte Vers, saa optager 
vi dem ikke, man har jo ikke 
Lov til at aftrykke en Mands 
Digte uden hans Tilladelse.

—o—

Bidrag til første Nummer i 
den ny Aargang bedes sendt til: 
C. J. Reddersen, St. Andreas 
Kollegium, Charlottenlund, senest 
d. 7. Januar.

—o—

Til Læserne. Det kan ikke 
nytte at indsende Bestillinger 
paa hele første Aargang af 
»Højen«, da vi desværre ikke 
har Eksemplarer af alle Numre.

Gør Deres Indkøb hos 
„HØJEN“s Annoncører.
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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. — Udbetaling kan ske ved Check 
modtages som Indskud. 3% %

Telefon Ordrup 117.

Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen.

Indbetaling af Skatter. "US®

O Jægersborg Allé o VintYA RvrillM Jægersborg Allé OJ Tlf. Ordr. 1186 J VlggO Dfl Lilli Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING

i [xxxxxxxxxiixxxxxxxxixxxxxixxxxxxxxXjI

Dyrehavegaards og Jægersborg Allé's 
b MEJERIER —

anbefaler sig herved til de ærede Forbrugere af

MÆLK, FLØDE, SMØR og IS.
Vore Vogne l<ører 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, Gentofte 507

Bernstorffsvej 127, 5^ Helrup 1987.

I LJ.XXX XX X XX.X X X X XX.X.X.X.X. XXXXXXIIXXXXXXXXI i
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Næste Aargang af »Højen« 
kommer til bestaa af 10 Numre 
og Sideantallet formindsket lidt. 
Prisen bliver stadig 15 Øre pr. 
Nr. Aarsabonnement for Elever 
paa Kollegiet koster Kr. 1,20, for 
Postabonnenter i København og 
Omegn Kr. 1,35 og for Post
abonnenter andetsteds Kr. 1,50. 
Tegn straks Aarsabonnement ved 
at udfylde vedlagte Bestillings
seddel og sende den til Adres
sen: C. Jaworski, Tuborgsvej 3 E, 
Hellerup, hvorpaa Beløbet vil 
blive opkrævet.

—o—

Det bringes til Medarbejdernes 
Kundskab, at Artikler og Teg
ninger, som optages i »Højen«, 
i den ny Aargang vil blive hono
reret med 50 Øre pr. Helspalte. 
Artikler skal være skrevet med 
Blæk uden for mange Rettelser 
og der maa kun skrives paa den 
ene Side af hvert Blad. Artikler 
modtages kun, naar de er skre
vet paa Papir af Størrelse som 
mindst en almindelig Stileside.

—o—

J. Ballin. Under Artiklen om 
Højskolen stod i sidste Num
mer (fortsættes), der skulde have 
staaet (sluttes). — Paa Grund af 
Pladsmangel maa vi overlade 
Deres anden Artikel til den ny 
Redaktion.

—o—

A. Vi beklager meget i sin 
Tid at have skrevet (sluttes) un
der Deres Artikel om »Tobaks
rygning«. Den sluttes ikke.

Pindebrænde.

I Følge Alverdens ^Leksika og 
Skakbøger, er Skak det ypper

ste og det eneste af alle Spil, 
hvor Sejren kun afhænger af den 
spillendes Dygtighed, Udholden
hed, Omtanke og Beherskelse.

Det lyder da allerede paa For- 
haand lidt dristrigt at ville side
stille Kortspillet med Skakspillet. 
Men denne Dristighed besidder 
St. Andreas Kollegiets højere 
Almenskoles fire fremragende 
L’hombrespillere, der i energiske 

.Vendinger har udtalt, at L’hom- 
bre er noget ganske enestaaende, 
som man maa kunne spille for 
at faa paatrykt Prædikatet: almen- 
dannet. Derimod er det saamænd 
ligemeget, om man kan spille 
Skak —, siger de videre.

Nu vil jeg ikke være saa slem

Tegn Abonnement! 
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at sige: Saadan taler de, fordi 
de ikke selv kan spille. — Næh, 
lidt forsigtigere maa man være. 
— De spiller aabenbart, fordi 
det er behageligere og koster 
mindre Anspændelse — og i 
Tilgift faar de udviklet Spille
lidenskaben — og den er jo i 
høj Kurs paa Københavns Børs 
1917. — Ja, mine Herrer, har De 
noget at indvende? noget Mod
træk? — Naah, ikke! — Ja, saa 
er De Skak-mat. aa.

Uhre, Briller, Pincenez.
Enestaaende stærke SKOLEUHRE med Garanti 

7 Kr.
Lager af alle Sorter Uhre.
Ældste Uhrmagerforretning 

i Charlottenlund.
Største Qaranti.

P. J. HYLLEHOLT,
Uhr- og Instrumentmager,

Jægersborg Allé 20. :: Telf. Ordrup 425.

iiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiitiiiiiiiii

I Fruglforr. „Jægersborg" j
Telefon Ordr. 735.

I Anbefaler sig til det ærede Publikum | 
I med daglig Tilførsel af friske Varer til |
I Dagens billigste Priser. Ærbødigst

D. O. Kreipkes Eftf. |
D. BELLING. I

uiiiiiiiiiiiilllilliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiKiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiR

Kunstige Tænder
Hele Tandsæt.

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andréa, 
11, Lindegaardsvej 11,
Charlottenlund.

Husk!
W. PETERSEN’S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 107. 

oooooooo oooo 

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede 
Publikum med smaa, fikse 

JULETRÆER, 
samt 

Æbler, Nødder, Svedsker, 
Abrikoser og andre til Julen 

henhørende Frugter.

VARERNE BRINGES OVERALT. 
oooooooo o ooo 

"Hjemmelavet KonfecT 
EOLE OVIST 

Jægersborg Allé 25 
Telefon ORDR. 908.
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A. FONNESBE
TELEFON

6 3 12
MARTIN

ß Q ØSTE R B
SK R A AS FOR

Nyheder 
i 

Silk® 
Og 

Crept å’ehine 
Bluser 

og Underliv, o 
Euestaaeiide Udvalg. 

o 

Alle Farver, 
o 

Alle Priser, 
o 

Gavekort udstedes!

Jule-Gaver
Dame Undertrøjer

»NEW YORK« 98 Øre, 135, 165, 200. 
Svære Jersey Vinter Dame-Benklæder 

575 - 650.
Prima sorte, uldne Dame Strømper, 

alle Priser*.
Stort Udvalg i uldne Dame Handsker, 
sorte, hvide og coulørte - alle Priser.

Visit-Muffer.
Fikse Visit og Promenade Muffer 

i Silke og Fløjl til 
alle Priser.

Afpassede Maal 
til Fløjls Bluser — alle Farver.

Afpassede Maal
til Silke Bluser — alle Farver.

GAVEKORT udstedes.

Husk det store
SERIE SALG - PARTI 

som begynder 

fy” den 2.
W Se Vinduerne og

Gavekort udstedes paa et hvert



c H’S U D S ALG
SØRENSEN

*™LNyheder
Kjole Tüller. "**

Stort Udvalg i gla^e og plettet Kjole 
Tüller- hvide E c r ü og Ros æ

Stort og fikst Udvalg kKjole Blonder, 
særlig/egnet til Barnekjoler 

150, 175, 200 Mtr.
Et stort Parti coulørte SILKEBLONDER 

sælges til '4 af Værdien.

- Slør-Riisches -
Slør i afpassede og Metermaal.

Mufl moderne franske S L 0 R er atter 
liju hjemkommen - a 1 I e P r i s e r.
Hals Rüsch i Stk. a 60, 65, 75, 85 Øre. 
Brede Silkebaands Bælter - alle Farver 

— 195. —
Fikse SilkeSløjfer 

alle Farver — 95 0.

Husk det store
SALG - og EKSTRA SALG

Januar 1918.
Udstillingen ved Porten. "Wt

Skjorter
Og

Moiré Skjørter,
o

Enestaaende
Udvalg,

o

Alle Farver.
o

Alle Priser.
Beløb - indlagt i et fiskt Læder-Speil Etui. Gavekort udstedes!
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Vaskeriet „Ejgaardshus“
Manchetskjorter Fredensvej 5o f lipper & kjoler

Telefon Ordrup 578.

I Fodtøj som Julegaver,
Køb hos mig.

Jeg sælger nu til smaa Priser 
og har et meget stort Udvalg.

Kollegiets Elever erholder 5 pCt. Rabat.

Rasmus Olsen, 123, Ordrupvej 123
Telf. Ordr. 218. Hj. af Lindegaardsvej.

DH 1 For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartalet.
U fil AH l/nA^nr For Postabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og
Il ril Kli KuSIul Gehöfte: 45 Øre Kvartalet.IIVI Ull 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,

Teilen Bogtr. Htllenap.


