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1919.
Fire tunge Krigsaar er henrundne nu, 
Aar, som ødet har, knust Ungdoms

Kræfter,
Aar, paa hvilke Blod og Had sig hæfter, 
Aar, som langsomt svandt i navnløs Gru-

Aar, som voldte Legemspine, Sjælenød, 
Aar, som knuged i en fredløs Smerte, 
Aar, som rev og sled i mangt et Hjerte, 
Aar, som røved’ tidt det daglig’ Brød.

Aar, som voldte Glæde og blandt
Slynglers Flok, 

de, som ænsende ej andres Klage, 
søgte ved at svindle og bedrage 
sig at skaffe Rigdom, Penge nok.

Dette Aar, der nu, som alle før, er fød, 
vil det føre Fredens milde Stjerne 
langsomt op i Øst, — langt i det 

fjerne — 
i en stille Fredens Morgenrød?

Vil det hæve den saa højt paa
Himlens Blaa, 

at dens Glans naar ned til alle Lande, 
at den spejles klart i alle Vande, 
skal dens Fredsglans aldrig merforgaa?

Vil den straale Fred ned i hvert 
fattigt Bo, 

vil den mildne Krigens grumme Følger, 
vil den stilne Hadets vilde Bølger, 
vil den bringe Hjertesaar til Ro?

Himlens Herre, giv, vi Freden snart 
maa se, 

dog Din Vilje, ikke vor, Du lyde, 
vil Du atter Krig og Sorg os byde, 
vil vi lyde Dig, Din Vilje ske.

>5900«.

Meningen med vort Skoleblad.

Højen" begynder nu sin tredje Aargang under den ny Re
daktion og det i Haab om en stadig voksende Læsekres. 
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Som det meget rigtigt fremhævedes i sidste Nummer, har »Højen« 
aldrig faaet noget Bidrag af mindre Elever, hvad desværre har ført 
til, at Spalterne er blevet fyldt med alenlange Afhandlinger om 
filosofiske Temaer. Dog ikke alene Eleverne i Mellemskolen, men 
ogsaa de store kan ved morsomme Artikler gøre deres til, at »Højen« 
bliver et Blad, som ikke alene tjener til Opbyggelse og Oplys
ning, men ogsaa til Morskab for dets Læsere.

Det var det første, jeg vilde sige; altsaa: skriv ogsaa morsomt.
Dernæst: skriv alle-, enhver kan yde noget, hvad enten det er 

aandelige Artikler, Artikler om Sport, Vers eller Tegninger; vi vil 
da med Tiden igen kunne gøre »Højen« til det, den skal være: et 
Blad, der har lige Interesse for alle, fra den ivrigste Klassiker til 
den største Syrebisse og Sportsidiot og desuden er lødigt og for
nøjeligt, saaledes som Niels Nøjgaard skriver inde i Bladet.

Og endelig: skriv ingen samfundsskadelige Artikler-, thi det er 
spildt Ulejlighed, da Censuren vil kassere dem.

Det er »Højen«s Program, og saa maa du, kære Læser, ikke 
beklage dig over, at der er mange Annoncer i Bladet eller komme 
med saadan noget som: »Giv os hellere detPapir, 1 trykker »Højen« 
paa, til Tegnepapir; saa har vi i hvert Fald nogen Glæde af det«; 
thi »Højen« har desværre endnu ikke drevet det saa vidt, at det, 
der kommer ind ved Abonnement og Køb, dækker, hvad der gaar 
til Tryk.

I Haab om, at »Højen« i den kommende Tid maa tilfredsstille 
sine Læsere, bedes disse til Slut modtage Redaktionens og Ekspe
ditionens bedste Ønsker om et

Glædeligt N y t a a r!o p^

TAK! i

Da der ved »Højen«s sidste |
Generalforsamling ikke blev j 

takket den gamle Redaktion for j 
dens brydsomme Arbejde, der j 
er saa meget mere paaskøn- 
nelsesværdigt, som Interessen for 
Bladet var meget ringe, og peku
niære Vanskeligheder lagde store 
Hindringer i Vejen, bringer vi 
nu paa Læsernes Vegne ikke 

mindst Casimir Jaworski en op
rigtig Tak for den Tid, han har 
redigeret Bladet. Red.

Lidt fra Universitetet.
Rector Universitatis Hauniæ 

kommer farende, d. v. s., løbende 
i Luntetrav ned ad Nørregade 
med sin Frue paa Slæbetov. 
Kursen styres mod nærmeste 
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Stoppested, hvor just en Spor
vogn holder. Ding — den kører. 
Yderst ophidset slaar Rektor til 
Skræk for de nærmestgaaende 
vildt i Luften med sin Stok, alt 
medens han hiver kraftigt og 
vedvarende i Fruen.

Kendte Konduktøren Rektor? 
Blev han forskrækket over hans 
Fagter? — Nok er det, Spor
vognen standser. Rektor naar 
derhen. Men ak, Fruen kan ikke 
bekvemme sig til at gaa gennem 
den smalle Aabning mellem Spor
vognen og en Trækkevogn, som 
staar lige ud for dennes Trin- 
brædt — og nu mener Konduk
tøren at have ventet længe nok; 
altsaa: Ding, brrr.

Da gribes Rektor af et pludse
ligt Raseri, og — til stor For
nøjelse for mig, der staar som ; 
Tilskuer til dette Optrin — tager 
han fat bag i Sporvognen og 
stemmer sig af al Magt bagud 
for med hele sin Kraft og Rek
tormyndighed at holde den til
bage — dog, Sporvognen nærer 
øjensynlig ingen Respekt for 
Videnskaben, men fortsætter støt 
sin Vej og sin Brummen.

Dette var det første Indtryk, 
jeg fik af Universitetets Rektor 
efter den Dag, hvor vi Russer 
højtideligt blev optaget i Miner- 
vasønnernes Rækker og med et 
Buk fuldt af Ærbødighed tryk
kede Rektor i Haanden som Be
kræftelse paa vort Løfte om at 
holde de akademiske Love. — 

Hele det Skær af Ophøjethed og 
besindig Værdighed, som man 
hin Dag søgte at lægge i hans 
Udtryk og Optræden forsvinder 
naturligvis som Dug for Solen 
ved et saadant lille Optrin, hvor 
det komiske tager saa utvivlsomt 
Overhaand.

Paa lignende Maade er det 
gaaet mange af de Forestillinger, 
man paa Forhaand havde gjort 
sig om Professorerne, især med 
Hensyn til deres Udseende, som 
man uvilkaarligt havde tillagt et 
vist Præg af Værdighed og hvid
skægget Ælde — især naar man 
paa Skolen har haft et saa glim
rende Forbillede som P. Wer- 
hahnat danne disse Fantasifore
stillinger efter.

Som nu f. Eks. Professor i 
Filosofi, Kuhr. — Filosofi; Or
det alene fremkalder Skikkelser 
som Sokrates, Platon o. s. v. — 
bg hvem er det saa, man ser, 
naar Døren til Professorværelset 
gaar op? Ja, foreløbig ser man 
overhovedet ingenting for Stu
denternes bølgende Mængde, 
først naar han dukker op paa 
Katederet, faar man Lejlighed til 
at betragte ham — en lille Mand 
(dog tror jeg ikke, han fravrister 
Broder Seppeler Rekorden), som 
ligner alt andet end en Profes
sor med sit runde, skægløse An
sigt, der lyser af Livlighed.

Man har maattet lade saa mange 
forudfattede Meninger falde.

Hvor havde man glædet sig 
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til »det fri Studium«, hvor man 
kunde dyrke specielle Interesser 
uden at hildes af bestemte Lek
tier — — og saa første Gang 
man er til Forelæsning i Kirke
historie, giver Professoren (der 
for Resten forener noget saa 
profant som det at være Folke
tingsmand med Professorværdig
heden) saa og saa meget for ti! 
næste Examinatorium (Forelæs
ning med Overhøring). Og vé 
den, der kommer op og ikke 
kan noget! Ham overdænger 
Professoren med ubehageligeHen- 
tydninger og gør ham til Grin 
for de øvrige Tilhørere, altme
dens han udstøder smaa utaal- 
modige Ord og kort sagt ikke 
giver Hr. Bæks Sarkasmer over
for uforberedte Stympere noget 
efter.

Desuden er der noget andet, 
der nok skal holde det regel
mæssige Arbejde i Gang: Manu
duktørerne, som under visse Om
stændigheder er uundværlige, 
saafremt man da ikke er over
begavet. For øvrigt er Manuduk
tørerne efter min — endnu ringe 
— Erfaring nogle grinagtige Men
nesker; jeg har saaledes een, 
som faar Talemani, naar han 
kommer ind paa visse Emner, f. 
Eks. de kvindelige Studenters 
Umulighed, Ukvindelighed og 
Uberettigelse (jeg hører i Aanden 
det hele kollegianske Samfund 
give sit højlydte Bifald til Kende).

Saa skal jeg slutte denne lille 
Hilsen fra Universitetet med Haa- 
bet om, at »Højen«, hvis den 
virkelig paa Grund af Tidernes 
Ugunst maa gaa ind (hvilket 
lyder næsten utroligt, naar man 
beskuer den Mængde Annoncer, 
hvert Nummer indeholder!) da 
maa genopstaa i fornyet og større 
Glans, naar Trykkeforholdene 
bedrer sig, og at I deroppe til 
fulde maa forstaa, hvilken betyd
ningsfuld Faktor i Skolelivet et 
Blad, der bæres af virkelystne 
Kræfter, er, og at I da vil sætte 
et endnu kraftigere Arbejde end 
nu ind paa at gøre »Højen« saa 
lødig og fornøjelig som mulig.

Niels Nøjgaard.

Enhver skal tegne Abonnement 
paa »Højen«, dersom han 
vil regnes rigtig med til 
vort Samfund her oppe 
paa Højen. (Pris: for hele 
Aaret kun 1 Kr.)

Enhver skal gøre sine Indkøb 
hos »Højen«s Annoncø
rer; derfor bør

Enhver handlende i Gentofte Kom
mune have en Annonce 
staaende i »Højen«.

Den ny Tids Krav.

Vi, der nu gaar frem til den 
kommende Tid og skal lede 

den og give den sit Præg, be
gynder en ny Tid. Ligesom den 
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franske Revolution danner Skel
let mellem en gammel Tid med 
»Fanden régime« og en ny Tid, 
hvor hver Soldat bar Marskal- 
staven i sin Tornyster, saaledes 
danner Verdenskrigen med dens 
Revolutioner ogsaa et Skel mel
lem en gammel og en i mange 
Henseender ny Udvikling.

Af Verdensudviklingen i den 
seneste Tid før Krigen kan man 
danne sig et Billede af den ny 
Tid.

»Ej vinder sovende Mand Sejr« 
siger et af de gamle Ordsprog, 
der gælder for alle Tidsaldre, 
men den omvendte Sætning (»Ej 
sovende Mand vinder Sejr«) har 
først i den nyeste Tid begyndt 
at faa Gyldighed og vil være 
Maalet for den ny Tids Udvik
ling. Man erindre den franske 
Revolutions og Napoleonstidens 
Mænd, der næsten alle, f. Eks. 
Napoleon selv, havde svunget 
sig op fra smaa Kaar i Kraft af 
deres Dygtighed og senere hen 
ßebel, det tyske Socialdemokra
tis store Fører, der til sit 23. 
Aar var Drejer af Profession 
og saa for at naa sit Maal kastede 
sig over Studierne, som han for 
en stor Del maatte tilegne sig i 
de tilsammen o. 5 Aar, han tilbragte 
i Fængsler. Især den sidste 
Menneskealder viser mange Eks
empler paa Dygtigheder, der er 
kommet fra smaa Kaar, f. Eks. 
Lloyd George, Ebert og endelig 
Knut Hamsun, der har gennem- 

gaaet meget og kæmpet haardt 
for at naa frem.

Den omtalte Udvikling, som 
er en Gren af det nittende Aar- 
hundredes Hovedudvikling, er 
nu bleven saa stærk, at den vil 
gennemføres i den kommende 
Tid saaledes, at dygtige Menne
sker i smaa og i gode Kaar vil 
naa lige let frem. Konkurrencen 
om Samfundets store Stillinger 
vil blive større, saa at kun de 
allerdygtigste kommer til at ud
fylde dem, og Standsudviklingen 
bliver ikke efter Penge, men 
efter Dygtighed.

Det bliver mindre end før blot 
Studentereksamen eller de øvrige 
Eksaminer, der bringer os stu
derende Magten i Samfundet, i 
hvilken Retning vore Interesser 
end gaar. Ved vore Studier føres 
vi blot frem ad Udviklingens 
Vej til et vist Stadium for saa 
at staa stille der, hvis vi ikke 
samtidig har udviklet vor Tanke
gang og dermed vor Karakter 
og har dannet os et Maal med 
Livet, for hvilket alt sættes ind.

Det Maal bør være et mere 
ophøjet end det selv blandt Stu
denter saa ofte hørte at tjene 
mange Penge. Ganske sikkert 
bringer den ny Tid ogsaa det 
med sig, at Folk arbejder med 
mindre egoistiske Maal for Øje, 
men da Udviklingen er i sin Be
gyndelse, kan det ikke straks 
gennemføres, derfor bør de stu
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derende lede og være Eksemp
let for de andre.

For os, der bliver de førende 
i den ny Tid, det være sig som 
en Oladstone, en Bismarck eller 
en Edison o. s. v., for os er det 
nødvendigt at forme vore Me
ninger og Idéer, saa at de pas
ser des bedre ind i de ny For
hold. Navnlig gælder det dem 
af os, — og det er desværre 
mange — for hvem Verdens 
Herligheder kun naas ved Penge. 
De Stakler har langt at bøje om. 
Der er ikke engang »Schneid« 
over dem, der vilde hjælpe dem 
til at passe ind i de ny Forhold, 
men det er en Slags sovende 
Mennesker, og endnu engang: 
»Ej vinder sovende Mand Sejr«. 
Hvad det derfor gælder om, er 
at dyrke eller eventuelt fremelske 
Interesser. Det er dem, der skal 
skabe Karakteren og derved 
Maalet.

Den hy Tid kræver fuldt saa 
vel gode og dygtige Kræfter som 
tidligere Tider; naar vi derfor 
drager ud i Verden, lad saa Pa
rolen for vort Maal være:

»Divide et impera«.
Torben Ørum.

\/i gør vore Abonnenter opmærksom- V 1 me paa, at vi næste Gang arrange
rer en Præmiekonkurrence. Det vil gælde 
om at finde en Trykfejl i en af Annon
cerne. Præmien vil bestaa i en Bog, og 
blive udstedt i Form af et Present
kort å 5—6 Kr. Da Konkurrencen kun 
skal være for Abonnenter tilsigter vi at 
faa endnu flere saadanne, end vi har. 
Annoncerne vil desuden blive grundigere 
læst, saa Annoncørerne kan faa et endnu 
større Udbytte af Annonceringen. Red.

Silhouetter I.

Kære Læser! Det er endelig lykke
des os at fremskaffe et Billede af 

vor fhv. Annonceagent Peter Andersen, 
en saare interessant Personlighed, der 
nok er disse Linjer værd.

Han har et Par Maaneder været 
knyttet til »Højen« og i denne korte 
Tid upaaklageligt røgtet sit Hverv som 
Annonceagent. Det var ikke sunget 
for Peters Vugge, at han en Gang 
skulde beklæde en saa indbringende 
Stilling; men heller ingen havde sik
kert den Gang tænkt, at den lille, freg
nede Unge, der glad laa og væltede 
sig i Puderne, var det Handelsgeni, 
han er.

I »Højems Julenummer 1918 har 
Læserne første Gang faaet lidt at vide 
om ham, nemlig: at han krævede 10% 
for med livlige Gester og nonchalante 
Haandbevægelser at faa Forretningerne 
til at sætte Annoncer i vort Skoleblad. 
— Hvor vred man sig ikke af Grin, 
naar han forhandlede med Redaktøren 
om Udbetaling af sin Gage, der hver 
Maaned beløb sig til næsten en halv 
Snes Kroner!

»Den lille, fregnede Unge« sagde jeg 
før; tilgiv det, kære Peter, du er ikke 
længere lille, men lang, lang som en 
Bønnestage, saa vi ikke kunde faa 
Plads af et helt Portræt af dig her i 
Bladet. En kendt Skikkelse, der, hvor 
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han dukker op, mødes med Velvilje, 
tillige med Respekt Thi Peters An
sigt har et hvast Præg, hans Hoved en 
klassisk Form ligesom Næsen (!) og 
over det ligger blødt hvælvet det sort
farvede Haar.

Jeg maa ikke glemme det, der næst 
Peters Spadsereture paa Alléen om Af
tenen etc. er hans Hovedinteresse: 
Sporten, i Særdeleshed Fodbold. Thi 
Peter — ja, det er en sørgelig Kends
gerning — giver sig trods sin store 
Personlighed af med noget saa smaa- 
ligt som »Fodbold«. Men store Mænd, 
som Oladstone o. fl. a., gav sig ogsaa 
i deres Fritid af med Sport, saa Peter 
kan derfor godt blive noget stort. Sa
gen er nemlig den, at han gaar i Real
klassen og snart skal vælge sig en 
Livsstilling; maa »Højen« raade ham 
til noget, er det til Handelsmand. Dog, 
Peter er af Sømandsæt, og det ligger 
ham i Blodet at komme viden om 
Land, i Berøring med Negre og Hot
tentotter. Han vil muligvis blive Kap- 
tejn, da hans Evner heller ikke svigter 
i maritim Henseende. Men ogsaa da 
vil han kunne faa Brug for sit Handels
talent; han vil kunne bytte Paraplyer 
og høje Hatte med Elfenbenstænder 
og Perler og saaledes være i Stand til 
at tjene mere end »smaa< 10 %.

Bif.

Vintersport.

Naar Dagene længes — Vin
teren strænges, siger et gam

melt Ord; og naar vore sports
interesserede Abonnenter genop

frisker det kendte Ordsprog, 
banker Hjertet stærkere ved Tan
ken om Udsigten til Vinterspor
tens mange Glæder.

Lad mig kun fremhæve Skøjte
løbning og Slædesport og nævne 
de bedsteSteder for disse Sports
grene her i Omegnen.

Næppe er de forskellige Søer 
tilfrosne, før unge og gamle faar 
Skøjterne frem, og saa gaar det 
ned til den nærmeste Sø, hvor 
et Par Timers Nydelse venter 
dem, naar de glider hen over 
den spejlblanke Flade. Kan man 
f. Eks. modstaa Steder som Gen
tofte Sø og Fuglesangsøen! Men 
nu Slædesporten? Tag en Dag 
selv, naar Sneen som et hvidt 
Tæppe har lagt sig over Mark 
og Skov, ud til Dyrehaven og 
se, hvilket Liv. der dér rører sig. 
Ude i Ulvedalene er Masser af 
Mennesker forsamlede, og Kæl
kene suser uafladelig ned ad de 
stejle Bakker, hvorved der ofte, 
især om Søndagen, gaar en Arm 
eller et Ben med i Løbet.

Jeg vil til Slut nævne Kolle
giet, hvor det saakaldte russiske 
Bjerg hvert Aar gør mægtig 
Lykke. Lassen,

* *
Vi har indført denne Rubrik for i 

Aarets Løb ved Referater om Kollegi
ets Sportskampe og andet sportsligt 
Nyt ogsaa tilfulde at tilfredsstille vore 
sportsinteresserede Læsere. Bed.
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Julen i Internatet.

I Spisesalen havde vi allerede i lang
Tid hørt smukke Julefortællinger, 

der varmede Hjerterne og spredte Lys 
fra oven i Sjæl og Sind; saa oprandt 
den Dag, da Lærere og Elever ønskede 
hinanden glædelig Jul og Externerne 
forlod Skolen for sidste Gang før Fe
rien. Der laa Uro i Luften, Spænding 
og Forventning; de fleste Interner drog 
af Oaarde med Pakker og Kufferter, 
glade og lystige. — Der blev stille i 
Kollegiets Sale. . . . Der blev tomt i 
Kirken. — Men de faa tilbageblevne 
sluttede sig tættere sammen: en god, 
kammeratslig Aand gjorde Ferielivet 
hyggeligt og lunt. —

Saa kom Juleaften. Enkelte Elever 
hjalp Pastor Stäuble med at lave Jule
træspynt, i spændt og pikant Forvent
ning, — Klinkhart lod Grammofonen 
skratte fra Morgen til Aften, — Hansl I 
brummede i velbehagelig Beundring 
over sin nyerhvervede Basstemme, — | 
man spillede Bridge, Whist, Casino,— | 
man gad ingenting bestille — Klokken 
var allerede bleven 7, og vi spiste til 
Aften, Og tidligere end nogen Dag i 
Aaret gik vi i Seng, nemlig Kl. 8. Lidt ' 
senere sov vi alle sødeligt — undtagen 
Præfekterne Stäuble og Messerschmidt 
samt Benedict Wolontis; thi disse pyn
tede hemmeligt Juletræet nede i Stu
diesalen.

Ved Midnatstide lyder de søde Toner 
af »Stille Nat« i den mørke Sovesal, j 

Eleverne vaagner, Sengene knirker . . 
Lidt efter bliver der tændt Lys, der 
gives Signal til at staa op. Til at be
gynde med lidt søvndrukne, men efter 
at være vaagnet til Bevidsthed om, at 
det var i den hellige Julenat, blev vi 
mere behjertede, og glade ilede vi til 
Kirken for at tilbede den almægtige 
Konge, det hjælpeløse Barn. . . Dette 
var det sande Lys, der oplyser hvert 
Menneske, som kommer til Verden. 
Det var i Verden, og gennem ham er 
Verden bleven til, men Verden kendte 
ham ikke. Han kom til sit eget, men 
hans egne modtog ham ikke. . . Hvor 
utaknemmeligt. Vi vilde have modtaget 
det guddommelige Barn jublende, græ
dende — Men han kom ikke som Jø
derne ønskede det, han kommer vel 
heller ikke, som vi tænker os og ønsker 
det. Stille kommer han, og i det skjulte. 
Lad os derfor med lydhørt Sind lytte 
i det ukendte, det afgørende Øjeblik: 
»Se, jeg staar for Døren og banker«—

Den lille Kirke var fyldt til ud i Vaa- 
benhuset. Blandt alle dem, der gik til 
Herrens Bord i den sildige Nattetime, 
var ogsaa de fleste Interner, som der
for havde fastet fra Kl. 8. Paa Vejen 
fra Kirken sagde Franz Hausl og Pa
stor Stäuble: »Flvor det var dejligt!« 
og Nedskriveren heraf svarede: »Ja, der 
er enkelte Gange, da man er helt 
lykkelig; dette er en af dem.« —

Alle ønskede hinanden glædelig Jul;
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Præster, Brødre, Tjenere, store og smaa 
Elever. I Spisesalen var Bordet dæk
ket Eleverne strømmede derind. Vi 
havde den Glæde at se James Stark 
blandt os ved Chokoladebordet; Stem
ningen var høj! Da spurgte de mind
ste om, hvem, der havde spillet »Stille 
Nat« paa Sovesalen. Sandheden var, 
at der var bragt et Harmonium der 
ind og at Eksekutøren var nærværende 
Fortæller, men Pastor Messerschmidt 
satte sit mest bedaarende, alvorligt- 
komiske Smil op og sagde, det var 
Englene! Vi opfattede det som en fin 
Kompliment til os. Men Wolontis blev 
misundelig og sagde, at Englene havde 
spillet falsk. — Mens vi sad ved Bor
det, blev en anonym Oave bragt ind 
til os: en Kurv, fyldt med Kager, Ro
siner, Chocolade og Bolsjer samt en 
Æske Cigarer og Cigaretter. Da den 
lykkelige forgæves har eftersporet Give
ren, sender han ham herved sin hjerte
ligste Tak og Ønsket om et godt Nyt- 
aar. De gode Sager blev fortæret i 
Fællesskab, og Cigarer og Cigaretter 
gik op i Røg ved første passende Lej
lighed.

Afslutningen paa den smukke Fest 
blev, at vi samledes om Grotten, hvor
ind Maanen skinnede i Form af en 
skjult elektrisk Lampe (Maanen kunde 
skinne gult, rødt eller grønt, alt efter 
Behag). Lysene i Studiesalen slukke
des; vi samledes om den maanebelyste 
Grotte med Barnet i Krybben, Maria 
og Josef knælende ved dets Side. Saa 
spillede Grammofonen »Stille Nat«, 
først p, saa mf og derefter f (nemlig 
ved at først Tragten blev fjernet og et 
Lommetørklæde lagt over, saa Lomme
tørklædet fjernet og derpaa ved at 
Tragten atter blev stillet paa sin rette 
Plads); det var ret stemningsfuldt. — 
Kl. 17, gik vi til Ro.

Hin Nat er henrunden, dens Klokker 
tier, dens Gloria er forstummet, og 
dens Orgelbrus hendøet; men end 

lever Mindet om den dejlige Tid. — 
Lad os længe bevare Juleglæden i 

vore Hjerter!
A. B. F. Skjelsø.

—o—
Det er et sørgeligt Factum

at Dyre Jespersen allerede angrer 
sin Ædelmodighed, der bestod i gra
tis at overtage Hvervet som Annonce
agent, og
at der paa Bunden af hans Sjæl ul
mer en stille Længsel efter, at 
»Højen« maa gaa ind!

Paa Grund
af Pladsmangel ser vi os nødsaget til 
at udskyde Brevkassen. ped.

Diskussionsklubben.
Fredag d. 20. December 1918:

Torben Ørum: Aarsagerne til Verdens- ’ 
krigen.

— En stilfuld Diskussionsaften, en 
»akademisk Aften«, som P. Meyer 
sagde.

Men mindre stilfuldt var det at se, 
at af de 18 tilstedeværende Medlemmer 
kun de 2 var Eksterner — Bestyrelses
medlemmer. Men det var jo lige før 
Jul og Juletræet skulde pyntes, eller 
Gaasen slagtes — ikke sandt?

Torben Ørums Foredrag var glim
rende udarbejdet, og Foredragsholde
ren var ikke bange for at fremlægge 
de mest vanskelige politiske Forviklin
ger for Foreningen; dog netop derfor 
blev ogsaa hans Arbejde et udmærket 
Grundlag for den efterfølgende Dis
kussion. Denne førte inden længe til 
det Spørgsmaal, om den økonomiske 
Konkurrence ogsaa i Fremtiden nød
vendigvis maa frembringe Krig samt 
om en Tilnærmelse mellem Nationerne 
paa nationalhistorisk Omraade kunde 
tilvejebringe en varig Fred; »Europas 
forenede Stater«, og andre ligesaa in
teressante som aktuelle Problemer duk
kede op uden at blive behandlet fær
dige, saa der er rigeligt Stof tilbage til 
følgende Møder, der forhaabenthg vii 
blive Genstand for større Tilstrømning.

X.
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o Id/w arterets SYlagasiner
Alexis ^Ovem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

SPlader og ^ilms fremßaldes, og 33illeder forstørres for ddmatører.

ALBERT MONTY
25, Jægersborg Allé 25 Tel£. Ordrup 115.

Velassorteret Man uf aktu rf o r r etn i n g.
......... = Egen Systue /or Dame-Garderobe. — ■-=

Skotøjs-Reparation
Jægersborg Allé 54. Telf. Ordrup 1756.

Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer
bedste Saaler til Skolebrug. '▼'A.

ALB. HOUBORG.
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H. H. DANØ’S Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telf. Ordrup 1156.

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

HEDDA HALLAGER
TANDLÆGE

FREDENS VEJ 48

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

•. Stort Lager af godt, moderne Fodtøj.
Ærbødigst MART1N ANDERSEN.

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

Bluser, Kraver, Silkebaand.
Chr. Larsens 1 Kl.s H a a n d s k o m a g e r i 

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

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

CHR. POULSEN
JÆGERSBORG ALLE 28

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.

GØR DERES INDKØB HOS

»HØJENES ANNONCØRER
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Grøntfbrretnmgen
50, Fredensvej 50 

anbefaler sig.

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tl973d Fredensvej 73 T,f97O3rd'

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen =
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

Charlottenlund Materialhandel
(Kolonial & Vin g

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

Husk!
W. PETERSEN’S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 907.

Oluf Nielsen 
SKøcl- og S-læsRe-^dsalg. 

Telf. Ordrup d-7.

^Jægers6ovg Sillé 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.

W1LLUM IBSEN 
SKOMAGERMESTER 

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15 
1. Kl. Reparationsværksted 

Moderate Priser.

Spis Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer. 

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

GLARMESTER 
WALTHER JENSEN 

FREDENSVEJ 48. 
- TELEFON 2 5 ORDRUP — 
g--------  ■ " "3
GOOOBOOOO
■ E. Hasselholfs ■
■ «r Cigarforretning og Kiosk tm ■

Lindegaardsvej 9 ■
J Telf. Ordrup 1504. ®
B Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- b 
B dets bedste Firmaer. ■
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Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512 I

S. EBBESEN ;
MEL & GEYN

Korn Foderstoffer i 
Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512 | 

J. P. PETERSEN?
GLARMESTER.

Lindegaardsvej 36. :: Telf. Ordr. 293.
yilt 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
Ordrupvej 100.
Telf Ordr. 96.

Ordrup Isenkram- og
Udstyrsforretning.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. j
Telf. Ordrup 389. |

Leverandør til I
Varelotteriet.

Blomsterforretningen 
„Le J ar dinier“, 
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
1. KLs Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

Ääbn Schimmel,
Skrædder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

C (jr. Christensen, 
i 7 £indegaardsvej 7 7 

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

BOGBINDERI BOGTRYKKERI
OTTO TELLER
STRANDVEJ 163 (HAVEHUSET) 

--------  TELEFON: HELRUP 376 --------
BOGBINDERI BOGTRYKKERI
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^„SANGUNDERVISNING“ |
Elever modtages i SANQ af $

(f Fru KAREN WREM
i 17, JÆGERSBORG ALLÉ 17 ^S><g2S><2S> TELF ORDRUP 896

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

A. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER :. TOBAKKER :. CIGARETTER 

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

Jægersborg Al 1 é
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

M—SBC——Ml—

Vald. Nielsen,
Jægersborg Allé 6,

■ ■ — prima Solinger Lommeknive, Dolke, --_== —
Portemonnæer, Rygsække, Bogbærere og Fodbolde m. m.

Sln Vindjakke og Regnfrakke,
samt alle øvrige Beklædningsgenstande,

Jlatrosdragter, Jakke og Nordfolktøj, 

lammrød Jtakteta 

af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 
køber man i

Spejder Depotet :: Nørregade 14.
Telefon: Central 3186.

Alt stærkt og billigt.
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
" Fredensvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 3’/, °/0 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, 7»

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

SUE“ Indbetaling af Skatter*. TB®

O Jægersborg Allé 9 Viff Hfl RvHim Jægersborg Allé 9J Tlf. Ordr. 1186 VIggU Dj I Ulli Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETN1NG

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).
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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.

■ Wl.
I Telf. Ordrup CYKLEFORRETNINOEN Telf. Ordrup |
I 6 3 5. „Tu6al~SKain“ 6 3 5. i
I CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. I
I CYKLER af eget Fa brikat og alle løse Cykledele |
■ PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. i
’ Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner. ’
I Alt Arbejde udføres solidt og godt. |

»HØJEN« udgives af Foreningen »Højen«. 
Redaktør: Franz Blatt, Stuckenbergsvej, Kg. Lyngby.

Forlægger og Kasserer: Poul Nøhrlind, Jægersborg Allé 31 A, Charlottenlund.
Annonceekspedition: Skovvej 6, Klampenborg. Dyre Jespersen.

Tellørs Bogtr. Hclltrap.


