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:HØtEN:
ANDREAS ^IkoEBBGIöTM

NR. 8 ' FREDAG D. 18. OKTOBER 1918 2. AARG.

LIV OG INTERESSER.
— Lys over Landet, —, 
det er d é t, vi vil!

Det er Jacobsens Motto for 
Problemdigtningen, den lite
rære Brandesianisme, Utilitaris

men; det var de Menneskers 
Ideal, det var det, de kæmpede 
for — eller vilde kæmpe for.

»— Liv! Liv i Landet!—« der 
kunde man næsten fristes til at 
brøle med Stentorrøst for derved 
at vække og faa frem bedre Tegn 
paa Ungdom, end man nutildags 
er vant til at finde, nu, hvor 
Menneskeheden næsten er ved 
at drukne i Materialisme, Efter- 
dømninger fra Utilitarismen.

— Pessimister er som Regel 
interesselose, forsumpede og 
usunde Kritikere, der ikke rigtig 
har kunnet tage fat paa, gribe 
og dyrke Livet. Saadanne Pessi
mister gør ved at udbasunere 
deres forkrøblede Livsanskuelser 
umaadelig Skade. Ved at be
tragte alt med skraa Rynker i 
Panden og nedadtrukne Mund

vige, ved at paapege og bemale 
Fejl og Laster paa den mest skæ
rende og grelleste Maade — der
ved opnaas aldeles intet positivt, 
men tvertimod noget negativt; 
at sligt en sjælden Gang kan 
være Vejen til noget bedre, er 
maaske sandsynligt, men det er 
mindst lige saa upraktisk som 
at tage fra Ordrup til Lyngby 
via — Esrom Sø!

Derfor — ved blot at paavise, 
hvor lidt menneskelig moderne 
Ungdom ofte er, ved blot at fortælle 
den den graa Sandhed om dens 
Tomhed vindes som oftest intet.

Nu er det sjældent, at man 
blandt Ungdom finder rigtig livs
forkrøblede Pessimister, og endnu 
mindre træffer vi vist saadanne 
blandt den »moderne Ungdom«. 
Nej, her finder vi for det meste 
aldeles indifferente Fremtoninger, 
ægte Børn af den moderne Mate
rialisme.
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Livsglæde er et Ord, — og et 
Begreb, som mere skal sættes i 
Højsædet. Liv er Virksomhed-, 
Liv er ikke blot at være — og 
saa dermed basta. Livet skal 
leves — hvorfor i Alverden saa 
ikke faa noget ud af det? Der 
har i Tidernes Løb været mange 
forskellige Typer paa Mennesker, 
som ikke rigtig har kunnet be
gribe dette, og nutildags er Typen 
det i Bund og Grund materia
listiske Menneske, som der des
værre findes altfor mange af. At 
ogsaa moderne Ungdom er meget 
materialistisk paavirket, er ikke til 
at nægte; men at det ikke gælder 
for alle, er et Faktum, der skal 
slaas fast.

For Eksempel — en blandt 
moderne Ungdom meget ofte 
forekommende Type — en Laps, 
er han ikke som Regel den rene, 
skære, destillerede Materialisme; 
thi kun sjældent er det, at man 
hos slige Fremtoninger finder 
andre Interesser end dem, der 
gaar i Retning af Klæder og Ud
vorteshed.

Naar Liv er Virksomhed, er 
da Livsglæden og Arbejdsglæden 
ikke den Olæde, det er at se egne 
Resultater?

Liv! mere Liv! — lad blot Ud- 
raabstegnene falde i Øjnene. — 
Virksomhed! Resultater!

Hvorledes det opnaas er da saa 
himmelsk let at se. Resultater 
maa komme af Virksomhed, og 
dette er det samme som Arbejde.

Hvor ofte har vi ikke hørt, at 
Arbejdet er Menneskenes tunge 
Lod! Nej, lad os dog engang 
ogsaa høre bedre Ord om Ar
bejdet! Vel er det vor Skæbne, 
men hvorfor skal det være vor 
bitre Skæbne, vor tunge Lod? 
Lad os dog slaa den pessimistiske 
Tvivler lige i Ansigtet med hans 
egen Tvivl. Tvivler han paa vor 
lykkelige Bestemmelse og faar 
kun den haarde Lod om Arbej
dets Bitterhed frem, saa kan vi 
jo ligesaa godt tvivle paa hans 
Resultat og faa frem, at vi ikke 
skal finde Arbejdet bittert, men 
at vi skal gyldne det og gøre 
det til et Led i vor Opgave, som 
vi gaar paa med Liv og Lyst og 
Interesse.

Dette Liv og Lyst og denne 
Interesse maa vi skabe-, de er 
Betingelserne for alt aandeligt Liv.

Her kunde Øjebiikket jo være 
at male og fremstille for Ung
dommen den mest forraadnende 
Aandspaddehat: Blaserthed. Men, 
som sagt — intet er værre end 
at omplante for Ungdommen 
dens egen »Jardin du Mal«.

Naar man altsaa kunde ønske 
at raabe paa mere Liv blandt 
Ungdommen, da maa det ogsaa 
forstaas: mere Interesse, mere Lyst, 
og den maa vi — som sagt — 
skabe, alene eller sammen med 
vore Kammerater.

Bedre Symptomer paa »Ung
dom« er højere Interesser end 
Klæder og Aviser. Det er den 
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Indsats, enhver af os skal gøre 
i den Kreds af Ungdom, vi færdes 
i: bringe gode og drivende Inter
esser frem, støtte dem, give sig 
hen til dem, saa at Arbejdet kun 
bliver den interessante Udførelse 
af disse Interesser. — Hm! Nej, 
ikke »hm*, thi dette er et virke
ligt stort Resultat.

Altsaa: Mere Liv, flere Inter
esser, eller omvendt: flere Inter
esser, der saa afføder stærkere 
og rigere Liv. Elof.

De sidste Krampetrækninger.
et er ikke saa sjældent, at 

man kan se vor afholdte
Redaktør løbe rundt paa Pladsen 
i dybeste Fortvivlelse. Han løber 
til alle Gymnasieelever, bønfalder 
og trygler dem paa sine Knæ om 
at skrive en Artikel til Skolebla
det. Den stakkels Redaktør! Han 
modtages fra alle Sider med en 
beklagende Trækken paa Skuld
rene: »Har desværre ikke Tid«, 
en pænere Form for »Jeg gider 
ikke«. — »Højen« har haft mange 
Vanskeligheder at overvinde; for
rige Maaned var der ingen An
nonceagent at faa under den 
ublu Betaling: 10 Procent. Men 
denne Maaned stilles »Højen« 
overfor den Kendsgerning: ingen 
vil skrive! »Højen« har ikke 
noget at leve af!

Ja, »Højen« har tabt Nyhedens 

Interesse. Lige straks, da vi fik 
vort Skoleblad, var der Interesse 
for det, og alle vilde skrive. Man 
kunde jo derved lære at skrive 
smukt og forstandigt, man kunde 
diskutere i Bladet; ja, det var 
rigtignok godt, at vi endelig fik 
et Skoleblad; vi havde længe 
vaandet os, fordi vi intet Blad 
havde. Jo pyt! Ikke engang 2 
Aar efter vaander d’Herrer Skri
benter sig, fordi de ikke kan faa 
Fred for den energiske Redaktør. 
Uf nej, det kræver skam baade 
Tid og Eftertanke at stable saa- 
dan en Artikel paa Benene; man 
maa sidde og mase med det 
Bras for at faa det ordentligt. 
Nej, mange Tak! Og saa leverer 
man noget Bras og faar det kas
seret; saa skær’n: »Hvad bilder 
Redaktøren sig ind?« »Ja, mine 
Artikler kan han kigge i Vejvise
ren efter« og saa videre i den 
Dur. Men kommer »Højen« saa 
ud og er mindre god, saa bliver 
den haanet, saa det kan forslaa.

Og nu gider altsaa slet ingen 
skrive mere! De ærede Herrer 
har faaet det Blad, som de »suk
kede efter«. De afgaaede Stu
denter satte stor Ære i at efter
lade »Højen« i en god Forfat
ning; nu maa det blive de andres 
Skam, at de ikke kan føre Bladet 
videre. Ak nej, d’Herrer har mange 
andre vigtige Ting at tage Vare 
paa. Har man en Smule Tid til
overs, saa maa man endelig ikke 
forsømme at gaa i Biografteatret 
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eller at drive rundt paa Vejene, 
de dumme Lapse skal aflure Mode
forretningerne nye Hemmelighe
der, man skal læse Morskabs
bøger og saa videre.

I har sagt om »Kvas«, at det 
var noget Stads; men det maa 
siges til Elevernes Ros, at skønt 
deres Bidrag undertiden er lidt 
mærkelige, saa har de for- 
maaet at holde Bladet gaaende i 
adskillige Aar. I, som har gjort 
Nar af »Kvas«, vil 1 nu se Jer 
selv gjort til Genstand for deres 
Spot, fordi Jeres Blad kun kan 
eksistere i to Aar?

Nej! I maa ikke tillade, at 
denne Skam overgaar os! 1, hvis 
Pligt det er at hævde vort Skole
blad, I bør give det Næring og 
Livskraft i Form af Artikler.

—te.

Bortset fra de os smigrende 
Attributer kan vi give ovenstaa- 
ende vor fulde Tilslutning, idet 
vi anser det for at være det rette 
Ord i rette Tid.

Red.

Lidt om Karakteren.
»Modig Ungdom, ingen vege Sjæle, 
Tiden er ej til i Mag at dvæle.
Vi har Brug for danske Mænd, 
unge Sener, stærke Spænd, 
Mænd med faste Viljer,«

Karakterfast — karakterløs!
Med disse to Ord er Menne

skene inddelt i to Klasser. Enten er 
du en Karakter eller ikke. Er du en 

Karakter, gives der ikke nogen 
større Ros for dig end, naar man 
siger, du er det. Er du ingen 
Karakter, hører du til de Menne
sker, der er viljesløse, ugidelige, 
uden Kraft og Mod, udsatte for 
at bukke under for den mindste 
Fristelse, til dem der lever et for
fængeligt Liv uden Indhold. Den 
karakterfaste derimod er et Men
neske, der har et ideelt Maal, 
som han hele Livet igennem med 
ukuet Vilje søger at naa, selv om 
Vanskelighederne taarner sig op 
foran ham. Han er et nyttigt 
Samfundsmedlem og ikke blot 
det; han spreder Velsignelse om
kring sig, hvor han kommer hen, 
netop fordi han er en fast Karak
ter.

Jeg vil dog ikke her tale om 
daarlige, onde Karakterer, thi ogsaa 
dem har vi mange af, heller ikke 
om de halve, smaalige Karakterer; 
men om de helstøbte Personlig
heder, der viser os Vejen og 
peger hen mod Maalet, Idealet, 
de som i og for sig allerede er 
Idealer.

Hvad er altsaa en Karakter?
Det er Forstanden, Viljen og 

Lidenskaberne, der præger Menne
skets Karakter. Forstanden opfat
ter det gode; Viljen stræber efter 
det; men Lidenskaberne, baadede 
aandelige og kødelige Lidenska
ber vil det onde, og derfor er 
der bestandig Kamp i Mennesket, 
en Strid mellem godt og ondt. 
Denne Kamp varer hele Livet, 
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og bukker Mennesket under alle
rede i Begyndelsen, idet han med 
fuld Viden følger det sanselige 
og glemmer det aandelige, er han 
ingen helstøbt Karakter, men 
hører til de lave eller onde. Hans 
Liv er spildt baade i denne og 
den kommende Verden.

Hvad er da Karakter? Karak
teren ligger i Viljen; det er den 
Viljestyrke, som Mennesket ved 
mange Aars Lidelser og Kamp 
har erhvervet sig. Den er altsaa 
ikke medfødt, men er erhvervet 
ved Viljens Daadkraft, ved lang
som, maalbevidst Stræben, der 
indbyder til Fortsættelse i Frem
tiden. Det er altsaa Forstanden, 
der fatter disse Grundsætninger 
eller Forsætter; Viljen gennem
fører dem! Hvad nytter da alle 
Forsætter, hvad nytter den skar
peste Forstand, naar Viljen ikke 
er med; og paa den anden Side, 
hvad nytter den stærkeste, ihær
digste Vilje, naar de Grundsæt
ninger og Forsætter, man hand
ler efter, er falske? Først naar 
der til de sande Grundsætninger 
kommer en Jernvilje, som er hær
det til at staa imod og bære alle 
Livets Farer og Byrder, først da 
er man en Karakter, en ædel, hel
støbt Personlighed i Ordets bed
ste og skønneste Forstand. Og 
det altid at ville det gode og 
stræbe efter Idealet er blevet til 
en Vane, som snart bliver Driv
kraften til et rigt, personligt, 
aandeligt Liv. Karakteren, d. v. s.

Viljen dannes ikke ved en enkelt 
Viljeshandling, men ved en Række 
Selvovervindelser, ved den fuld
stændige Opgiven af det person
lige og kære Jeg, ved helt at 
underordne sig Forsynets Vilje.

En Digter — jeg ved ikke 
hvem og husker ikke Verset ord
ret — har engang sagt, at i det 
skjulte dannes Geniet, i Verdens 
Larm Karakteren. Thi først naar 
man har vandret det sande Livs 
Vej til Trods for alle Besværlig
heder og Fristelser, uden at tage 
Hensyn til Menneskenes Ros eller 
Bebrejdelser, under stadig Pligt
opfyldelse, først da har et Men
neske naaet Maalet og har dan
net sin Karakter i Idealets Billede. 
Da er han ikke bange for Men
neskene, thi han har lært at 
kæmpe med aaben Pande for sit 
Livs Overbevisning, og det er 
de karakterfaste Mænd, Person
lighederne, som er Udviklingens 
og Kulturens Velgørere, som 
styrer Verden.

Men hvordan danner man sin 
Karakter?

Til Karakterens Dannelse kræ
ves ikke Skolegang eller Lærdom, 
Studier eller Grublerier, der kræ
ves kun en Vilje, som er ud
sprunget fra et sandt kristeligt 
Grundlag. Allerede et Barn kan 
udvikle sin Karakter ligesaa godt 
som den stærke Mand, en Ar
bejder kan ligesaa let faa en Ka
rakter som den rige Kapitalist, 
kort sagt, paa alle Steder og i 
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alle Stænder kan de enkelte Led 
udvikle sig til Karakterer, og der
til kræves kun en oprigtig Viljes
ytring. Og navnlig vi unge skal 
nu danne vor Karakter for Livet; 
thi det er svært at begynde, naar 
Viljen i en Aarrække har slumret 
og Aandsevnerne er svækkede 
af Lidenskabernes frie Rasen i 
os. Derfor lad os ikke altid 
snakke om Idealet; men ogsaa 
stræbe efter det!

Jeg er selv ung, har ingen Er
faringer og kæmper selv en haard 
Kamp for at naa saa højt. Det 
er svært. Det ved vi alle, det 
har vi erfaret; men det giver 
ogsaa Glæde, rig og inderlig 
Glæde; thi vi ved, at vi kæmper 
for det godes Sejr i os, og alle
rede Bevidstheden derom er til
strækkelig til at give Fred og 
Fryd for Livet. Naturligvis falder 
vi, bukker under for en eller 
anden Fristelse, som har luret 
længe paa os, og det vil vi blive 
ved med at gøre i Fremtiden til 
Trods for den gode Vilje; men 
her — netop i disse Øjeblikke — 
skal den oprigtige Vilje sættes 
ind, og trods Ydmygelsen skal 
vi blive ved med at stræbe efter 
at naa Idealet — den helstøbte 
Karakter! Personligheden!

Vox clamantis in deserto!

Vi har modtaget følgende:
Der er ingen Tvivl om, at en

hver kender noget til, hvad det 
vil sige at tage Hensyn til sine 
Medmenneskers Ejendele, og jeg 
tænker heller ikke, at vi Elever 
paa Set. Andreas Kollegiet er 
fuldstændig blottede for denne 
Egenskab. Herom kommer der 
dog Tvivl op i én, naar man Kl. 
2,10 efter Skole skal hente sin 
Cykle nede i Cyklestalden. Er 
man ikke en af de første dernede, 
kan man i de fleste Tilfælde være 
vis paa at finde sit Dyr pjask- 
vaadt, begravet under 4—5 andre, 
selv om man om Morgenen har 
været saa forudseende at stille 
det ind under Taget for at be
skytte det mod eventuelt Regn
vejr. Pumpen ligger gerne ad
skilt i tre Dele oppe paa Taget 
af Skuret, hvor en til Luft træn
gende Herre har smidt den efter 
endt Brug.

Jeg vil indrømme, at Cykle
stalden ikke er stor nok til de 
mange Cykler; men kunde vi 
ikke, indtil den engang bliver 
større, hvilket er enhver brav 
kollegiansk Cyklists Ønske, om- 
gaas vore Kammeraters Cykler, 
der dog repræsenterer en Værdi, 
med noget mere Hensyn.

F. B.

<XX2XXXXXXXXX?>

Tegn Abonnement!
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H. H. DANØ’s Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telt. Ordrup 1156.

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

Det er Mode —

Hvad betyder det egentlig, naar 
vi siger om noget, at: Deter 

Mode — ? Kunde man mon ikke 
definere det saaledes: En eller 
anden Idé, undertiden god, lige- 
saa ofte dog et vanvittigt, syge
ligt Udslag af vor Kultur, har 
ligesom en Bacille formeret sig, 
antaget Form af en Epidemi, og 
denne hærger nu en eller anden 
Egn. Burde vi ikke, ligesom vi 
søger at værne os f. Eks. mod 
den »spanske«, bestræbe os for 
at holde de mange hæslige Moder 
borte?

Lad os dog til at begynde med 
holde to Ting skarpt fra hinan
den, nemlig: Skik paa den ene, 
Mode paa den anden Side. Det 
er saaledes en smuk Skik, at 
Damer pynter sig, gaar med Øren
ringe, Armbaand etc., medens det 
er en grim Mode, naar Flerrer 
gaar med Armbaand. Det er en 
Skik, at Ægtefolk gaar med Ring, 
en grim Mode derimod, naar 
Drenge i 14—15 Aars Alderen 
gør det.

Der er heldigvis kun faa Til
fælde af denne »Modesyge« paa 
Kollegiet, men der er nogle. Burde 
vi ikke træffe vore Forholdsregler 

mod en Epidemi af Modesyge?
Det er ikke min Hensigt at 

holde nogen Moralprædiken og 
tilraade, at man skal gaa skallet 
omkring og slet ikke se paa sig 
selv — jeg deler saaledes langt 
fra alle »Antilapsen«s Anskuelser, 
tværtimod, lad os fremme de 
smukke Skikke og smukke Moder. 
Men — gøre noget kun fordi det 
er Mode, det være sig noksaa 
stygt, det er det, der er forkaste
ligt, og de der gør det, det er 
dem, der fortjener Navnet »Mode
dukker«.

Ligesom en Epidemi en Gang 
naar sit Højdepunkt, saaledes 
kulminerer ogsaa en Mode, og 
det er tænkeligt, at naar »Højen« 
udkommer, er det blevet Mode, 
at Herrer gaar med Ørenringe — 
hvorfor ikke? Lad blot ikke os 
blive smittede af denne Mode
syge, blive til Modedukker, og 
vor Skole som Følge heraf et 
Modeatelier. Bif.

Atter Laps.

Atter en Gang træder vor Tids 
»incroyable« frem. Det var 

jo ikke til at undgaa, at adskil
lige Røster lod sig høre mod
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Artiklen «Laps« i forrige Nr. af 
«Højen».

Hvorvidt nu nogle af disse 
Skarpaander har til Hensigt at 
sætte deres Mening kontra Hr. 
Antilaps’ paa Tryk, er ikke godt 
at vide nu, medens disse Linjer 
skrives; men at der mundtligt er 
rettet nogle Angreb mod Anti
laps’ Nutidsbetragtning er et 
Faktum, og naar man ikke er 
bange for at sige noget, er man 
selvfølgelig ikke heller bange for 
at blive modsagt.

Hvad man har indvendt mod 
Artiklen, har ikke været mod Tan
ken — hvilket ogsaa vilde være 
Synd og Skam! — men mod den 
Maade, den er fremsat paa, ikke 
mod Artiklens hvad, men mod 
dens hvorledes. Og — nægtes 
kan det ikke — den er noget 
mærkværdig visse Steder.

For ogsaa at indrømme nogen 
Konsekvens overfor d’Hrr. Lapse, 
er det vist uhyre sjældent, at deres 
ongles en deuil skulde undgaa det 
inkvisitoriske Blik, der ikke blot 
ransager Skilning og Buksefolder, 
men ogsaa sikkert glider henover 
Hænderne, og mange saadanne 
vandrende Modeforretninger lader 
dog ikke sidde paa sig, at de 
gaar med Skidt under Neglene. 
Endvidere forekommer den Vit
tighed om Lapsen, der skulde til 
at gaa i Vandet med Støvlerne 
paa, én som en virkelig Blamage.

Naa — men saa slemt som de 
bemeldte »Røster» har villet gøre 
det til, er det ikke, og vi kan 
alle være enige om Lapsens Lat
terlighed i almindelige Menneskers 
Øjne, hvilket Hr. Antilaps har 
draget frem med en rigtignok 
grov »Skarpsindighed«, men: 
»Overdrivelsen er nu og da den 
eneste Maade at bibringe Folk 

Sandheden paa« — og dette 
gælder ikke mindst overfor Lap
sene. Antilaps I.

(Rækken fortsættes).

Charon. Deres sidste Passus i Ar
tiklen »Dødsparagrafen« har vi tilladt 
os at stryge. Den hører hjemme i 
»Krigsraabet«. Red.

—o—

Styx. Foranlediget ved det os til
sendte »Indlæg«, skal vi gøre Dem op
mærksom paa, at vi ikke er nogen 
Papirmølle. Red.

—o—

Flab. At De med Rette har kunnet 
smykke Dem med dette Pseudonym, 
havde De saamænd ikke behøvet at 
dokumentere med Deres Artikel. Pa
pirkurven ! Red.

—o—
Filosofen. I Stedet for at indlade 

Dem paa saadanne Emner, burde De 
hellere filosofere lidt over vort Moders- 
maals Ortografi. Red.

—o—

»Antilaps*. Da det paa Orund af 
Pladsmangel er os komplet umuligt at 
optage Deres Indlæg, faar det vente 
til næste Nummer. Red.

—o—

Af Mangel paa interessante 
Begivenheder udgaar Rubrikken 
»Fra Skolen« denne Oang.

—o—
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Til Medarbejderne ! Vi brin
ger det hermed til vore Medar
bejderes Kundskab, at for Frem
tiden modtager vi kun Artikler, 
som er skrevet ordentligt (uden 
for mange Rettelser) paa pænt 
tilklippet Papir. Der maa kun 
skrives paa den ene Side af hvert 
Blad, hvis Størrelse ikke maa 
være mindre end en almindelig 
Stileside. . Red.

„Pindebrænde“.
»Dødsparagrafen«.

I Diskussionsklubbens Love, som fin
des optegnet i »Højen«s 1. Aarg. Nr. 
11, findes til allersidst den bedrøve
ligste af dem alle, § 18 om Forenin
gens Opløsning, en Paragraf, der meget 
betegnende er kaldt /Dødsparagrafen.*

Det er ikke alle, der som Diskussions
klubben »Højen«s ordinære Generalfor
samling, har Mod til at sætte en saa- 
dan Paragraf med ind i Lovene.

— — Nu nærmer Andreasfesten sig, 
og et gammelt Spørgsmaal stables paa 
Benene; Eksisterer »Musikforeningen« 

endnu, eller er dens »Dødsparagraf« for 
første Gang bragt til Anvendelse? — 
For at fortsætte med »Paragrafen«: Har 
eller havde »Kollegiets Musikforening« 
overhovedet skrevne Love med samt 
en »Dødsparagraf«? Eller haabede den 
daværende Stab af unge, selvdygtige 
Musikere paa en evig Udødelighed? 
I saa Fald maa vi antage, at »Kollegiets 
Musikforening« kun er faldet i en læn
gere varende Afmagt; maaske daanet 
af Glæde over de Symptomer paa Udøde
lighed, den gav fra sig i Begyndelsen?

At bringe en saadan »Dødsparagraf« 
til Anvendelse er et sørgeligt Stykke 
»work«, ikke mindst for unge, livsglade 
Mennesker, men hvis dette har været 
Tilfældet, hvorfor har »Musikforeningen« 
da ikke holdt sig til god Sæd og Skik 
og annonceret her i »Højen«:

t
At vort kære, haabefulde 

Barn,
■j Kollegiets Musikforening j 
er afgaaet ved en stille, blid 
og smertefri Død bringes her
ved til Slægts og Venners 
Kundskab.

Begravelsen foregaar i Stil
hed.

Det ved man da, hvad er for noget, 
fremfor at man hører, at den og den 
pludselig er forsvundet.

Charon.

ICTTTT

GØR DERES INDKØB HOS
»HØJEN«S ANNONCØRER
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"Uolddvarterets ^Magasiner
Sllexis ^Orem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

TPlader og 34lms fremdaldes, og Stilleder forstørres for Slmatører.

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

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

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

bedste Saaler til Skolebrug. 'V'A.
ALB. HOUBORG.
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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 

J. P. PETERSEN, 
GLARMESTER.

Lindegaardsvej 36. :: Telt Ordr. 293.
/Ilt til faget henhørende.

: Tegner Q lasassurance til : 
største og billigste Selskab-

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til 
Varelotteriet.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler opbevares for Vinteren.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

FRITZ IVERSEN
Ordrup Isenkram- og Udstyrsforretning

Ordrupvej 100.
Telf. Ordr. 96.

Lommelamper og Elementer 
i stort Udvalg.

’^4 Blomsterforretningen $
5 Ae Jardinier“

Jægersborg Allé 6.
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra
Teglgaardens Handelsgartneri.

LUDVIG E. BOA.
Moderne Binderi. == JS*

_——--  

£Ub. Schimmel, 
Skræder. 

Lindegaardsvej 10. 
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

11. T. Ebbesens EftE
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

Christensen, 
i 7 £indegaardsvej 7 7 

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

Lingeri-Magasinet
Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.



124 »HØJEN«

Grøntforretningen
50, Fredensvej 50 

anbefaler sig.

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
T,973d Fredensvej 73 T,g73d-

Modemagasinet 
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen —
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

JUL. HANSEN
<2S> SNEDKERMESTER

LINDEGAARDSVEJ
11

Husk!
W. PETERSEN’S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej iO7.

Oluf Ofielsen 
SKød- og S-læsLie-'Tldsalg. 

Te tf Ordrup 47.

^Jægers6org Slllé 23.

86 - ORDRUPVEJ - 86
L. Christensen 

anbefaler sig med alt henhørende under 
S kotøj s reparation er 

Solidt og billigt.

H. Holm
Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordr. 45.

Ægte Haarlemer-Løg 
hjemkomne.

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15

1. Kl. Reparationsværksted 
Moderate Priser.

„Den elektriske Rulle“ 
Lindegaardsvej 12 
Telefon Ordrup 685 

Specialitet: DÆKKETØJ
■•xnuiuuH''.. . ........ ............. . '»nuim>...... .. "" '"«iw’ «iw”- '•»«" '-i-wk»-

K rjensen.
Ordrup vej 104.
Telf. Ordrup 324.

Herreekvipering.
Stort Udvalg af fikse SKOLE
HABITTER til rimelige Priser.

Ordrupvej 104.
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k. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER TOBAKKER :. CIGARETTER

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

Jægersborg Allé
Uge for Lindegaardsvej. Tlf Ordrup 717.

Frisørsalon. Fru IDA MØLLER.
Jensløvsvej S a.

Tlf. Ordr. 493.

Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELE. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m.

G LARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
— TELEFON 2 5 ORDRUP —

c----------------------------------------------- D

BBBaBBBBBBaBBBB
E. Hasselholt’s

■ Cigarforretning og Kiosk, 
Lindegaardsvej 9 

Telf. Ordrup 1504.
Bl Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- 
■ dets bedste Firmaer.
^BBBBBBBBBBBBBSI

B
B

B
B

B
B 

B
B

B

iSin Vindjakke og Regnfrakke, é 
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, A

tJUatr osdragter, Jakke og Nordfolktoj,

Hlammmmd BenkMer l
$ af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof Å
A køber man i A
I Spejder Depotet :: Nørregade 14.

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



126 »HØJEN«

Hver Dag i første 
Frikvarter

Han paa sin Fro
kostpakke ser

Og glemmer af 
Glæde ganske sin Leg 
Over Hindsholms
Pølse og Leverpostej

N. Hindsholm's
V iktualieforretning.
Tlf. Ordrup 240. 

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund. 
Varerne bringes overalt

* *
En Skoledreng er 

altid glad, 
Hver Gang han 

paa sin Skolemad 
Kan smage disse 

lækre Sager.
Som faas fra 

Hindsholms
Paalægslager,

HED DA HALLAGER
TANDLÆGE

FREDENS VEJ 4S

Skotøjsmagasinet „Bernstorff“,
Jægersborg Allé 33 /. Telf. Ordrup 533

Vinterfodtøj er hjemkommen. v
Ærbodigst MART1N ANDERSEN.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

I Chr. Larsens 1 KI.s Haandskomageri b
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg AHé

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

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN ►
JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFUMERI E BREI NINGS TOILETARTIKLER.
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn
(Stiftet 1820)

Charlotten I und Afdeling,
" Fredensvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 37, p. a. paa almindel. Vilkaar.

4 % P- a. paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
37, %

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

gO” Indbetaling af Skatter. “WØ

O Jægersborg Allé O Vi ff ff ft RunitTI 3 Jægersborg Allé QJ Tlf. Ordr. 1186 J VIggU Djl Lilli J Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING

ILITTIIIIITIITTTIIIITIITITITTTTTIITTIZI

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

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

Butik: Jægersborg Allé 30. Telf. Ordrup 37.

Filialer: Strandvejen 136. Telf. Hellerup 1577.
Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507.
Bernstorffvej 127. Telf. Hellerup 1987.
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).

■ CTITTITITTTTTTTTTTTTTXTTXTXTITXJATITJ I
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, CHROMSAALEN” 
Jægersborg Allé 20 leverer vandtætte Saaler 

2 å 3 Gange stærkere end almindeligt Læder.

Frugtforretningen ,Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.

Varerne bringes overalt.
Ærbfdigst G. BELLING.

„i,.. r.   iw mini!'. illinium, „iiiilini1    ■ wi»».   r .„mininn.. ..■<> i" ..r m ■> um: in  ini'  i-rn.   «iiintm.. ..Mut

( Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINGEN Telf. Ordrup I
i 6 3 5. ,,^u6al~3Kain“ 6 3 5.^

CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11.
I CYKLER af e g e t F a b r i k a t og alle løse Cykledele |

PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. I

I Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner. *
Alt Arbejde udføres solidt og godt. I

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«.
Redaktør: Casimir Jaworski, Tuborgvej 3 E, Hellerup.

' Forlægger: Dyre Jespersen, Skovvej 6, Klampenborg.
Annonceekspedition: Pr. Alexandrines Allé 8, Tlf. Ordr. 16'6 (Peter Andersen).

Kasserer: Torben Ørum, Vilvordevej 33.

Teilen Boftr. HeU«r»p.


