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KO LE BLADET

HØIENs
'S: ANDREAS KOLLEGIUM

NR. 9 TIRSDAG D. 26. NOVEMBER 1918 2. AARG.

Under den s

Aaret 1918 har sandelig været 
rigt baade paa Begivenheder, 

Sensationer og — Ferier. I Marts 
havde vi 3 Ugers Ferie paa Grund 
af Meningitis, Sommerferien blev 
2 Uger længere formedelst den 
spanske Syge, og nu har vi alle
rede holdt Ferie i 3 Uger.

Ferie er en dejlig Ting, naar 
den gives efter Reglementet; naar 
den imidlertid falder udenfor 
dette, er den sørgelig, fordi Grun
den til, at den gives, altid er 
sørgelig. Titusinder af Menne
skers Lidelser har bevirket, at vi 
har faaet denne Ferie; det tæn
ker de, som tillige med Slægt 
og Venner har undgaaet Syg
dommen, vist næppe paa. Jeg 
synes, at man ikke fuldt ud kan 
nyde sin Ferie, naar man tænker 
paa saa mange Menneskers Sorg 
og Kummer.

Jeg kender en gammel Dame, 
som siger, at det er en Guds 
Dom, der gaar over Verden, og 
at ingen undgaar den, — og det 

panske Syge.
er ikke helt forkert. Vi er slup
pet heldigt fra alt, hvad der sker 
ude i Verden ; vi er ikke kommet 
med i Krig, har ikke lidt Savn 
eller Nød i nogen Retning. Hvor
for skulde vi da helt undgaa alle 
Lidelser? Vi har da saavel som 
de andre i denne slette Verden 
gjort os fortjent dertil.

Der hersker virkelig megen 
Sorg for Tiden, det er en sørge
lig Tid. Paa Vejen møder man 
ikke andre Automobiler end Am
bulancebilerne, og Ligvogne ser 
man kun alt for ofte. Døds
listerne indeholder daglig ca. 60 
Navne for Københavns Vedkom
mende, alle Mennesker i deres 
bedste Alder, og paa en enkelt 
Søndag bliver der begravet op 
mod hundrede Mennesker.

Men skønt dette virkelig er 
sørgeligt, er vi saa ikke i For
hold til de andre Lande sluppet 
heldigt fra denne »Guds Dom«? 
Jo, det er vi sandelig! Medens 
Millioner af Lig dækker Valplad
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serne, er der herhjemme kun 
faldet 1000 som Ofre for Epide
mien.

Og naar man tænker nærmere 
over det, har Folk virkelig deres 
store Skyld i, at Sygdommen har 
grebet saadan om sig, for de er 
ofte meget uforsigtige. Da For
lystelserne endnu var aabne, 
gik Folk i Teatret og til Koncert 
ganske som under almindelige 
Forhold, skønt de vidste, at de 
let kunde blive smittede. Naar 
alle Forlystelser nu er blevet af
lyste, klumper Folk sig sammen 
paa Restaurationer, saalænge der 
er Musik.

Hensyn til andre tager Folk 
heller ikke. De færdes ganske 
roligt blandt andre, skønt der i 
deres Hjem ligger nogen af spansk 
Syge. Saa skal Smitten jo nok 
brede sig med rivende Hast.

Skønt det hele er saa alvorligt, 
frembyder der sig dog pudsige 
Situationer, f. Eks. breder der 
sig en Rædsel for at køre i Spor
vogn. Der er en Træk i Spor
vognen, saa at man er ved at 
flyve ud, men naar Folk opdager, 
at en har sat sig derind, tør 
de ikke gaa derind. Det er 
meget almindeligt at se Spor
vogne med en halv Snes Menne
sker paa Perronerne, medens der 
inden i kun sidder — eet Men
neske.

Man har ogsaa faaet Bevis for, 
hvor smarte Forretningsfolk kan 
være. Næsten daglig bringer 

Aviserne Annoncer som: Efter 
spansk Syge er det bedst at 
drikke Maltøl fra De forenede 
Bryggerier o. s. v. Der kan speku
leres i alt. Ligesom der i en 
kendt Annonce staar: Alt kan 
vaskes, saaledes siger Forretnings
folk ogsaa: Alt kan benyttes som 
Reklame.

Sørgeligt er det at lægge 
Mærke til, at der forefalder flere 
Dødsfald indenfor een Familie; 
ofte dør Mand og Hustru med 
faa Dages Mellemrum, ofte mister 
et Ægtepar flere Børn. Man kan 
harmes over at se, hvorledes 
Smaabladene kan lave Sensation 
af sligt. Paa Løbesedler finder 
man rædselsfulde Overskrifter 
som: En Familie udslettet! Na
turligvis køber man Bladet i den 
Tro, at alle er døde af spansk 
Syge. Men naar man saa aabner 
Bladet, ser man, at en Mand og 
hans Hustru er døde med nogle 
Dages Mellemrum (hvad der jo 
er sørgeligt nok), og at hele Fa
milien saaledes er uddød i Løbet 
af de sidste Aar!

Som om Tilstandene ikke var 
forfærdelige nok, kommer der 
min Tro nogen med det Forslag 
at sætte et spansk S paa Døren, 
ligesom man i Pestens Tid satte 
et sort Kors! Hvorfor skal Folk 
dog lave alting uhyggeligere, end 
det er?

Nu, da der ikke mere er Musik 
paa Restaurationerne, kommer 
der om Aftenen, da der ellers er 
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stuvende fuldt, kun faa Menne
sker. Det er vel en Aarsag til, 
at man ikke ser saa mange be
rusede; der er jo aldrig noget 
saa galt, at det ikke er godt for 
noget.

Ja, nu har vi jo fortalt lidt om 
Forholdene under den spanske 
Syge. Og naar vi nu meddeler, 
at alle (hm!) Elever studerer paa 
Kraft, og at der daglig indleveres 
Masser af Stile og Opgaver, er 
Beskrivelsen næsten altomfat
tende. Incognitus.

Lidt om Affektation.
egrebet Affektation kan defi
neres saaledes: Efterligning 

af Følelser og Stemninger, som 
egentlig er en fremmede.

Naar et Menneske altsaa er i 
Besiddelse af Affektation, bestem
mes dets Vilje af et eller andet 
Øjemed, og derved kommer det 
til at spille en falsk Rolle, som 
ikke er blevet det anvist i Livet.

Det ligger altsaa i Affekta
tionens Væsen, at den er en 
Falskhed, men ikke enhver Falsk
hed kan kaldes Affektation. Naar 
man er sig bevidst, at man lyver 
eller forstiller sig, lægger man 
ingen Affektation for Dagen. I Af
fektationen findes foruden Falsk
hed ogsaa en Smule Selvbedrag; 
thi naar man stræber efter at 
være, hvad man ikke kan være, 

maa man jo indbilde sig selv, 
at man kan være det.

Affektationen afhænger mere 
eller mindre af Karakteren. Mindst 
afhænger den deraf, naar den 
strider mod Viljen, men i et Øje
blik undslipper Mennesket. Denne 
Affektation er ret uskyldig, og 
der findes vist næppe nogen, 
som ikke har gjort sig skyldig 
i den Slags næsten ufrivillige 
Uærligheder. Sommetider tvinger 
Elskværdigheden en dertil; naar 
man f. Eks. gerne vil være enig 
med en Ven, tvinger man sig 
undertiden til at sympatisere mere 
med ham end man egentlig kan. 
Ganske vist svækkes derved ens 
Personlighed; men Affektationen 
er for saa vidt nyttig, som man 
ved Eftertanke kommer til at føle 
Utilfredshed med sig selv; og naar 
man engang saaledes har over
skredet Personlighedens Grænse, 
ved man, hvor Grænsen er. En 
saadan ikke varig Ytring af Af
fektation, hvorfra Mennesket løs
river sig, fordi den ikke hører til 
dets Væsen* en Ytring, som 
Mennesket for Fremtiden vil vogte 
sig for, er en langt mindre For
seelse end egentlig Løgn.

Langt værre er det, naar Men
nesket vænner sig til saadanne 
falske Ytringer, idet det indbilder 
sig at være interesseret i et eller 
andet, fordi det ønsker at have 
en saadan Interesse. Mange til
lyver sig Kærlighed til en Kunst, 
som de i Virkeligheden ikke har 
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en Smule Sans for. Denne Grad 
af Affektion er lige saa tilregne
lig som den Løgn og Forstillelse, 
man med klar Bevidsthed gør sig 
skyldig i; naar den nemlig ikke 
bringes til fuld Bevidsthed, er 
det blot, fordi vedkommende ikke 
vil bringe den til Bevidsthed. I 
Selvbedraget ligger der absolut 
ingen Retfærdiggørelse, ingen 
Undskyldning for Sietheden; deraf 
vilde jo følge, at hvis man løj 
saa længe, at man til sidst selv 
troede derpaa, vilde man blive 
bedre, fordi Løgnen forvandledes 
til Selvbedrag.

Under denne Form for Affek
tation forfalsker Mennesket saa 
at sige sin Personlighed. Det 
har ligesom et dobbelt Indre, et 
virkeligt, som ikke kommer frem, 
og et tilsyneladende, som det 
ønsker skal gælde baade for sig 
selv og for andre.

Under den værste Grad af Af
fektation kan Menneskets virke
lige Indre kun vise sig for et 
Øjeblik, medens den sidst om
talte Affektation dog tillader, at 
det har et varigt Skin deraf. Hel
digvis bringer ingen det til en 
saa fuldendt Løgn i det person
lige Liv, at han paatager sig snart 
en, snart en anden Skikkelse, 
medens han aldrig viser blot et 
Glimt af sit virkelige Indre.

Hvorledes ytrer nu Affekta
tionen sig?

Affektationen kan vise sig i, at 
man halvt forsætligt efterligner 

det særegne hos andre, som synes 
at klæde godt. Dette kaldes af 
de fleste meget affekteret, men 
er egentlig den ringeste Grad af 
Affektion, fordi det ofte stammer 
fra Kærlighed og Beundring.

Den kan ogsaa vise sig i, at 
man tillyver sig en Følelse, som 
man slet ikke er i Besiddelse af. 
At man kan indbilde andre, at 
man har en saadan Følelse kom
mer af, at man bruger Følelsens 
Udtryk, og derved frembringer 
man et Skær af den virkelige 
Følelse hos sig. Ogsaa højere 
Følelser lader sig eftergøre, endog 
saaledes, at andre og den affek
terede selv bedrages deraf. Især 
er Kunstbegejstring en sædvanlig 
Affektation.

Nogle indbilder sig at have et 
Naturkald, som de slet ikke har. 
Resultatet er Futurisme.

Hvori har Affektationen sin 
Grund?

Ethvert Menneske har en eller 
anden Tilbøjelighed, og heri har 
Affektationen sin Grund. Denne 
Tilbøjelighed kan f. Eks. være 
Svaghed.

For ikke at lægge sig ud med 
en Ven, vil man under en Strid, 
hvori Vennen er indblandet, tage 
Parti for ham, og man vil tvinge 
sig til at antage den Overbevis
ning, at Vennen har Ret.

Ogsaa Forfængelighed foran
lediger ofte Affektation. Man 
lader, som om man er ganske 
enig med andre for at synes 
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behagelig. Mennesker, som har 
en god Forstand, kan saaledes 
ganske skabe sig om efter andres 
Hoveder; taler de med en Mo
narkist, er de ganske enige med 
ham, og taler de med en Anar
kist, er de enige med ham. Saa- 
danne Mennesker er i høj Grad 
foragtelige.

Affektationen har sin Grund 
udelukkende i slette Følelser, og 
den er derfor en Last, der ikke 
er ringere end den bevidste Løgn 
og Forstillelse. Endnu eet: den 
virkelige Løgn kan ved alvorligt 
Forsæt aflægges, men den falske 
Rolle kan ikke altid opgives.

Incognitus.

Lidt om Musikken 
og om,

hvor højt vi bør sætte den.
Wo man singt, da lass dich nieder;
Schlechte Menschen haben keine Lieder.

Saaledes siger en tysk Digter 
og med Rette; thi Sang og 

Musik hører kun hjemme hos 
gode Mennesker og, da enhver 
af os sætter Pris paa at blive 
kaldet saaledes, lad os sætte Mu
sikken højt og om muligt dyrke 
den. Langt de fleste Mennesker 
har jo Sans for denne fine Kunst, 
der mere end nogen anden bi
drager til at forædle Aanden, 
for hvad andet er Musikken end 
det, vi tillige med Poesien og 
en Del til netop forstaar ved det 

Ophøjede, der gaar under Nav
net Kunst, d. v. s. Færdighed i 
at frembringe noget virkeligt 
smukt? — Vi afholder ikke en 
Højtidelighed, hvad enten den 
er glædelig eller sørgelig, thi 
ogsaa vor Sorg kan Musikken 
tolke, uden Musik og Sang, og 
hvor kaster ikke denne Maade 
at udtrykke vor Stemning paa 
Glans over Festen.

Musikken er lige saa gammel 
som Menneskenes Kultur; det 
gamle Hellas’ og de andre gamle 
Kulturrigers Beboere elskede alle
rede Musernes Kunst, saaledes 
kaldte de nemlig Musikken; men 
først ned gennem Tiderne har 
den naaet den Fuldkommenhed, 
under hvilken Genier som Beet
hoven, Mozart og mange andre har 
udfoldet sig. — Disse Kunstnere 
bør du kende, og frem for alt 
hører det til klassisk Dannelse 
(— Overødder spidser Øren —) 
ikke blot af Navn, men ogsaa 
personlig at stifte Bekendtskab 
med dem; thi, har du Musikfor
stand, da kan du af deres Vær
ker lære hele deres Sjæls Følel
ser at kende, for paa samme 
Maade, som man kan se Digte
ren gennem Værket, har de be
rømte Komponister givet deres 
Glæde og deres Sorg Udtryk i 
Musikken.

Som i enhver Kunst har vi 
ogsaa i Musikken de mest for
skellige Afskygninger, lige fra 
den smukke, aarhundredergamle 
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Kirkemusik til vor Tids klassiske 
Kunstværker og endelig ogsaa 
de trivielle Revyviser. — At gaa 
nærmere ind paa Musikkens hi
storiske Udvikling er ikke min 
Mening, lad os derimod kigge 
ind paa Kollegiet for at se, hvor
dan det staar til med Musikken 
her.

Med dyb og oprigtig Beklag
else læste jeg som en af afdøde 
Musikforenings gode Venner i 
sidste Nummer af »Højen« dens 
Dødsannonce. Jeg havele selv 
været Medlem af den i kort Tid 
kun, da den gik sin blide Ende, 
Opløsningen, i Møde. Mon det 
har været Manglen paa Disciplin, 
herved forstaar jeg saadan noget 
som at møde ti! den af Dirigen
ten bestemte Tid til at øve, eller 
det har været Manglen paa Inter
esse for Musik, der er bleven 
Aarsag til Musikforeningens tid
lige Død? Jeg tror, at baade det 
ene og det andet er Tilfældet.— 
Fordi vi ikke kan stille os ved 
Siden af en Burmester eller en 
anden Virtuos, behøver vi jo ikke 
at afholde os fra at være Ama
tører. Endelig trænger Spørgs- 
maalet om en Fest paa vor Skole 
uden Musikforening sig mere og 
mere i Forgrunden; skulde der 

mon ikke findes en eller anden, 
der vilde paatage sig at opvække 
Musikforeningen fra de døde og 
saaledes højne Interessen for 
noget af det skønneste og bed
ste, vi har i Eje, for den ædle 
Tonekunst? Bif.

Pseudonym,

Hvad er det dog for nogle 
Pjalte, der for Tiden skriver 

i »Højen«?
Der er jo ikke een, der tør 

staa ved Artikel, men allesammen 
gemmer de sig bagved et eller 
andet fjollet Pseudonym. Den 
modigste skriver Forbogstaverne 
paa sit For- og Efternavn, men 
det er ogsaa alt, saa tør heller 
ikke han gaa længere.

Hvad er der i Vejen?
Er I bange for, hvad andre 

siger om jer og jeres Artikel?
Eller mener 1 maaske, at jeres 

Artikel ikke er saa god, at 1 kan 
være den bekendt?

Bortset fra, at dette unægtelig 
i mange Tilfælde kunde være 
Grunden, saa vil jeg dog ikke 
antage, at nogen vil sætte en 
Artikel i Skolebladet, som han 
selv ikke mener er god nok.

iKiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixiiLTmjii

T GØR DERES INDKØB HOS
I »HØJEN«S ANNONCØRER
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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.

Hvad vi andre mener, burde være 
ham fuldkommen ligegyldigt

Har han en Mening om en 
Ting, og vil han fremsætte denne 
Mening i Skolebladet, maa han 
ikke være bange for at sætte sit 
Navn under; thi en Artikel med 
Pseudonym gør ikke den halve 
Virkning af en Artikel med Navn.

Nej, lad os faa at vide, hvem 
Manden er, der har skrevet Ar
tiklen, saa vi kan faa fat i ham 
og sige ham vor Mening paa 
rigtig god gammeldags Maner. 
Lad være med at være fejge! 
Gem jeres Pseudonymer til I be
gynder at skrive Eventyr og 
Ammestuehistorier.

Dyre Jespersen.

Kære Hr. Antilaps I!

I Deres Svar paa min Artikel 
»Lapsen« er De aabenbart af 

den Anskuelse, at vi to er enige om 
Artiklens »hvad«, medens vor 
Enighed stopper ved dens »hvor
ledes«. Hvor ondt det end gør 
mig, maa jeg ikke desto mindre 
rive Dem ud af ogsaa denne 
Deres Illusion; vor Uenighed er 
simpelthen komplet. Medens min 
Artikel gjaldt Lapsen, synes De 

at fejde imod det velklædte og 
soignerede Menneske. Mine Øjne 
har altid frydet sig ved Synet af 
en velklædt og navnlig soigneret 
ung Mand. Det karakteristiske 
ved Lapsen derimod bestaar netop 
i, at han gerne vil tage sig ud 
i sine Medmenneskers Øjne, men 
da dette hans Ønske udelukkende 
har sit Udspring i Forfængelig
hed, standser hans Bestræbelser i 
den Retning ogsaa ved det rent 
Ydre, Klæderne, medens Renlig
heden er ham knusende ligegyl
dig. Som Følge heraf forrykkes 
hans Sindsligevægt ikke det fjer
neste ved Synet af Sørgeranden 
paa sine Negle.

Fortællingen om min lille Op
levelse paa Badeanstalten kalder 
De »en virkelig Blamage«. De 
frister mig ligefrem til at antage, 
at selv et saa almindeligt Frem
medord som Blamage ikke er 
Dem forstaaeligt. Er det Forsøgs
objektet, der har blameret sig, 
eller er det mig? Eller tror De 
ma^ßke ikke paa Sandfærdigheden 
af min Oplevelse? I saa Fald 
maa Sø-Badeanstalten være et 
Sted, som De kun kender af Navn! 
1 modsat Fald kunde det umu
ligt være undgaaet Deres Op
mærksomhed, at man desværre 
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altfor ofte ser Folk — der ellers 
er upaaklagelige i deres Paaklæd- 
ning — blotte nogle Fødder, der 
er saa tilsmudsede af gammelt, 
indgroet Snavs, at man skulde 
tro, det var tatoveret i dem. Dette 
er simpelthen Faktum. Dette kan 
der ikke rokkes ved. Men hvad 
er saa Blamage? Den Omstæn
dighed maaske, at jeg omtaler 
det? I saa Fald er det naturlig
vis kedeligt, at man ikke kan 
nøjes med at skrive i Øst, naar 
man mener i Vest. Men til sy
vende og sidst mener De maaske 
alligevel, at det er Ofret for min 
Iagttagelse, der er blameret? — 
Allright, det er ogsaa Meningen!

Antilaps.

BOGANMELDELSE

Ounnar Jørgensen: Flemming.
Danske Drenges Forlag. 

(Pris Kr. 2,00 — Cart. Kr. 2,75).

Forlaget har velvilligst tilstillet 
os et Eksemplar af ovennævnte 
Bog til Anmeldelse her i Bladet. 
Efter at have læst og — vi kan 
lige saa godt sige det med det 
samme — nydt den muntre, og 
paa sine Steder ligefrem rørende 
Fortælling, kan vi umuligt andet 
end give den vor varmeste An
befaling. Mange af Bogens Epi
soder er saa livagtige og — 
kunde man sige — naturtro, at 

man uvilkaarligt synes, man selv 
har været med i dem og ligefrem 
kunde føle sig fristet til at for
dele de enkelte Roller i Fortæl
lingen paa Ens egne Klassekam
merater. Dette i Forbindelse med 
Bogens flydende Sprog hæver 
det over enhver Tvivl, at Forfat
teren hermed har skabt sig en 
lovende Debut.

Samtidig skal vi meddele, at: 
Rudolf Bruhn: I Sommerlejr er 
udkommet i 4. Oplag.

(Prisen for denne Bog er Kr. 
1,50 — Cart. Kr. 2,00). Red.

„Pindebrænde“.
Atter Lemanden.

Til Hr. gedaktøren, d’Hrr. Medarbej
dere, Aarsabonnenter, Kvartalsabonnen
ter og løse Eksistenser, der nu og da 

køber »Højen«.

Nu har vi lykkelig og vel faaet 
kiste- og gravlagt Smertens

barnet »Kollegiets Musikforening« 
(Graven vedligeholdes af Kommu
nen), og saa kommer Rygtet fra en 
anden Kant, at nu vil man høj- 
lægge vort Skoleblad »Højen«; 
men for at de obligate Taarer 
endnu ikke skal begynde at trille, 
maa det med det samme siges, 
at i Anledning af bemeldte Rygte 
er der Mennesker med højere 
Interesser, der har svoret højt 
paa at højne Interessen for 
»Højen« (saa maa den komme 
højt op!!). Hvordan de vil bære 
dem ad, maa vi lade dem om, 
men det var ikke en ilde Idé.

Som bekendt har »den spanske« 
grebet forstyrrende ind paa mange 
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af Aandslivets højeste Tinder; 
men at den skulde kunne naa 
saa højt op som til »Højenes 
quasi coelestis Sfære, »det ha-ade 
jeg nu ikke tr-r-roet!« I gamle 
Dage kaldtes jo samme Sygdom 
»den spanske Pip« og man kunde 
næsten fristes til at betegne slige 
Rygters Ophavsmænd med et 
mere moderne samt fra allersom- 
højeste Sted autoriserede og of
fentlig anvendte Udtryk: som 
lidende af den kollegianske Blank
dille.

Atter at skulle skrive om Orav- 
læggelser knurrer min ellers tem
melig civiliserede Pen imod (den 
er saa livsglad!), og det virker 
jo ogsaa som »crambe repetita« 
(ja, undskyld, du sølle Syrebisse, 
men jeg har været saa flittig i 
Latin under »den spanske«),

Naa, men skal ondt være, vil 
jeg opfordre et aandeligt beaan- 
det Væsen til at klemme sin 
Muse haardt, længe og vedva
rende, saa at vi kunde faa en 
veritabel Klagesang samt rette 
en Henvendelse til Hr. Redak
tøren om at lade »Højen«s sidste 
Nr. udkomme med Sørgerand og 
Motto:

Beredt til Døden altid vær;
den kommer, naar du mindst 

den tænker nær.
Ærbødigst

Charon.

"fra skolen"
L______________________________________________ J

Endelig — ja endelig tillod 
Sundhedsstyrelsen den 13. Nov., 
at Skolegangen delvis kunde gen
optages.

Derfor aabnede Skolen atter 
sine Porte for Eleverne d. 14. 
Nov. Foreløbig skal dog Under
visningen indskrænkes til 4. Mel
lemskoleklasse og opefter. Efter 
godt 4 Ugers ekstra Ferie mødte 
man saa med friske Kræfter for 
atter at tage Fat paa den daglige 
Skolegerning. Det lader nok til, 
at den Spanske Syge ikke har 
grasseret særligt heftigt blandt 
Eleverne, eftersom de mødte næ
sten fuldtallig paa Skolen. Det 
forlyder, at der her i Skolens In
ternat har ligget ikke mindre end 
14 syge af den »Spanske«, der
iblandt endog de 2 Præfekter, P. 
Steuble og P. Messerschmidt. Dog 
er alle Patienterne nu atter ved 
godt Helbred.

—o—
Til Medarbejderne!

Eftersom vi i Aar i Lighed med i 
Fjor agter at udsende et udvidet Jule
nummer, beder vi hermed om, at alle 
Artikler og Tegninger maa indsendes til 
Redaktionen senest den 3. December. Vi 
haaber, at vi til Julenummeret ogsaa kan 
regne med Bidrag fra de mindre Elever.

Red.

^„SANGUNDERVISNING“^
Elever modtages i SANG af

V Fru K A R E N W R E M
17, JÆGERSBORG ALLÉ 17 TELF ORDRUP 896

& Uddannet ved det kgl. danske Musikkonservatorium. Æ
V Elev af kgl. Operasanger Valdemar Lincke. V



138 »HØJEN«

Uo Iddv arterets ^Magasiner
Alexis ^Orem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenliind

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

TP lader og Salms fremdaldes, og Stilleder forstørres for Stmatører.

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

Velassorteret Manufakturforretning.
■----- = Ugen Systue for Dame-Garderobe. ==

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

bedste Saaler til Skolebrug.
ALB. HOUBORG.



>HøjÉN< 130

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 1? og 512 |

S. EBBESEN 
MEL d GHYX 

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 Glasassurance til : 
 største og billigste Selskab

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.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.
Leverandør til

Varelotteriet.

*

«1 
%

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

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri. 

LUDVIG E. BOA.
Moderne Binderi. ==

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler opbevares for Vinteren.

W. T. Ebbesens EftC
1. KLs Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

Hib. Schimmel,
Skræder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

G^r. G^ristensen, 
17 £indeg aardsvej 77 

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

Linge ri-Magasinet
Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.
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Grøntforretningen
50, Fredensvej 50 

anbefaler sig.

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tl973d Fredensvej 73 Tlf97°3rd

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen —
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

JUL. HANSEN
SNEDKERMESTER 

LINDEGAARDSVEJ 
11

Husk!
W. PETERSEN’S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej BO7.

Oluf Sfielsen 
3Kød~ og Sdæsde-dldsalg. 

^elf. Ordrup 47. 

fjægers6org dflllé 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 Haarlem er-Løg 
hjemkomne.

WILLUM iBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15
1. Kl- Reparationsværksted 

Moderate Priser.

„Den elektriske Rulle“
Lindegaardsvej 12
Telefon Ordrup 685

Specialitet: DÆKKETØJ

FRISØRSALON
Fru Dagmar Olsen, 
Ole Bru unsvej l1.

Tlf. Ord. 419. Tlf. Ord. 419.

ulleforretningen
Jernbanevej 13 

anbefaler sig. 
Rulletøj hentes og bringes.
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A. M. Hirschsprung å Sønner. i 
CIGARER ;. TOBAKKER CIGARETTER |

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

Oj J ægersbo rg A11 é O |
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717. |

Frisørsalon. Fru IDA MØLLER.
Jensløvsvej 9 a.

Tlf. Ordr. 493.

Sp,s Th. Hansens
Kager, Is & Konfedurer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m.

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
— TELEFON 2 5 ORDRUP —

C------------------------------------------------------------- 7)

“ E. Hasselholfs
■ wr Gigarforretning og Kiosk h

Lindegaardsvej 9 “
® Telf. Ordrup 1504. J
g Stort Udvalg i Cigarer fra Lau- g 
Si dets bedste Firmaer. S

si" Vindjakke og Regnfrakke, 
samt alle øvrige Beklædning »genstande, 

Matr osdragter, 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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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
Viktualieforretning. 
Tlf. Ordrup 240. 

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund.

En Skoledreng er 
altid glad, 

Hver Gang han 
paa sin Skolemad 

Kan smage disse 
lækre Sager, 

Som faas fra 
Hindsholms

Paalægslager,Varerne bringes overalt.

HEDDA HALLAGER 
TANDLÆGE 

FREDENSVEJ 48

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

Vinterfodtøj er hjemkommen. v
Ærbødigt MART1N ANDERSEN.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth, 

Jægersborg Allé 5

Ekspedition £or Kolonial, Vin og Conserves.
Chr. Larsens 1 Kl.s Haandskomageri

Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé
tTlf. Ordr. 825. Billigste Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.^

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN >
JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.



»HØJEN« 143

Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn
(Stiftet 1820)

Charlottenliind Afdeling,
:: Fredensvej 1. ::

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

4 % P- a- Paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3'A

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

Indbetaling af Skatter. TB®

Q Jægersborg Allé O VmtTA RvFUm 3 Jægersborg Allé Q
J Tlf. Ordr. 1186 Vig^U Djl Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J

CYKLEFORRETNING
8 ZUIIII1111111111111111lYl I 1HI 1111121

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).



144 æGJEN«

„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.

...... .... ni mm«. .«SM..
Telf. Ordrup |I Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINGEN

6 3 5. ,fffu6al~fKain“ 6 3 5. 
CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11.

CYKLER af eget Fabrikat og alle løse Cykledele
PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m.

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

»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. 16C6 (Peter Andersen).

Kasserer: Torben Ørum, Vilvordevej 33«

T«U«n Bogtr. HtU«r«p.


