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:HØJ EN:
NR. 2 TORSDAG D. 20. FEBUAR 1919 3. AARG..

„Husspøgelse“ eller „Abracadabra“.
af Ludvig Holberg.

Opført af Collegiets tidligere Elever. <
Iscenesat af Hr. Carl V. Meincke.

Da Forestillingen Søndag den 
9. Februar begyndte, var Col

legiets store Festsal fyldt til sidste 
Plads.

En forventningsfuld Spænding 
hvilede over Publikum, der talte 
ca. 600 Mennesker. Tæppet gik 
op, og man præsenteredes for 
en smuk gammel Gade, op ad 
hvilken Arv (Hr. Curt Holtorp) 
kom vandrende. Hr. Holtorp var 
her, ligesom i »Den pantsatte 
Bondedreng« — som opførtes 
paa Collegiet for et Par Aar siden 
— kommet ret tæt op til Olaf 
Poulsens Figur af samme Person.

Hovdrollen, Tjeneren Henrik, 
udførtes glimrende af Hr. Niels 
Nordencrone, der jo er meget 
fordelagtig kendt fra Collegiets 
Fastelavnsforestillinger. De.t lyk

kedes virkelig Hr. Nordencrone 
at skabe en morsom — paa een 
Gang troværdig og listig — Per
son i Henrik. Han udmærkede 
sig særdeles ved sit fortræffelige 
Spil og ved sin tydelige Tale, 
hvilket ikke var Tilfældet med 
alle de Medspillende. I den gamle 
Jeronimi’ Rolle passede Hr. Knud 
Wessely udmærket; den Bered
villighed, Jeronimus lægger for 
Dagen til at tro paa alle Henriks 
Historier, forstod Hr. Wessely 
ret at fremstille — ikke mindst i 
Scenen med Spøgelset; og man 
tør nok sige, at Jeronimus og 
dennes Genbo, den gamle gnavne 
Leonard, der spilledes af Hr. B. 
Dahlerup, begge udførte deres 
Roller til Rublikums store Til
fredshed.
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Som den strenge — maaske 
lidt for bøse — Foged var Hr. 
Arne Hindsholm en passende 
Modsætning til sin blide og en
foldige Fælle, Arv. Leander og 
Octavius, de to slemme Svire
brødre, udførtes henholdsvis af 
d’Hrr. Carl V. Meincke og Preben 
Wenck; førstnævnte havde tillige 
iscenesat Stykket, og var jo saa- 
ledes egentlig »Manden for det 
hele« (hvilket ved en beklagelig 
Fejltagelse var glemt i Program
met). Som saadan fortjener Hr. 
Meincke da ogsaa megen Ros 
for sit Arbejde, og en Del af 
Æren for den store Succes, som 
Stykket blev, bør tilfalde ham.

Hr. Bernhard Husson skabte i 
Jøden Ephraim en ret original 
Person, denne paahængende, 
snavsede Pengeudlaaner, som 
Skyldneren ikke paa nogen Maade 
kan blive fri for.

Endelig bør nævnes Hr. F. Leu- 
desdorff, der skilte sig pænt fra 
Rollen som »En fremmed Lakey«.

Musikken var under Hr. Willy 
Kierulff’s Ledelse selvfølgelig i 
de bedste Hænder. Det var et 
udsøgt lille Strygeorkester, man 
her blev stillet overfor. Særlig 
lagde man Mærke til dette under 
Udførelsen af Bocherini’s Menuet 
celebre. Musikprogrammet var 
valgt særdeles heldigt med Hen
blik paa Comedien, og at et Par 
af Stykkerne maatte gives »da 
capo« er ingen uvant, men sna

rere en naturlig Ting, naar Hr. 
Kierulff dirigerer.

Alt i alt en vellykket Aften, 
stort Bifald, mange Fremkaldelser 
og udsolgt Hus, hvad der ind
bragte et smukt Overskud til 
Festens gode Formaal.

Til Slut en Undskyldning til 
Collegiets Præster og Lærere: 
De faa, der havde indfundet sig 
til Forestillingen, maatte nemlig 
staa op under denne, medens en 
Del Skoleelever (der heldigvis 
ikke tilhørte vor Skole!!) havde 
bemægtiget sig første Række, der 
var reserveret Skolens Lærere. 
Trods gentagne Anmodninger 
flyttede de sig ikke.

Victor Sv. Å. Hansen, 
stud, polyt.

fHs. Shøjærværdig hed, 
3tr. ^Pastor

6edes i Anledning af 
ffødselsdagen 

modtage Süoleßladet 
— ø jen“s —

hjerteligste Jfydønslining.
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En Oplevelse.

Jeg havde forleden Aften en lille 
Oplevelse, som jeg nok tror, 

det kan more »Højen«s Læsere 
at høre lidt om, især da de af 
Læserne, som er virksomme Med
lemmer af Foreningen »Højen«. 
Jeg er for Tiden Elev paa Ros
kilde Højskole. Eleverne her — 
Karlene, som de kaldes — har 
dannet en Diskussionsklub, og 
det er dens Stabelafløbning, jeg 
vil fortælle Jer lidt om.

Nu maa man vel huske, at 
Medlemmerne af denne Forening 
næsten alle er Landmænd eller 
Mejerister, som kun har meget 
lidt Skoleuddannelse og senere 
har været beskæftiget med det 
praktiske Liv og egentlig ikke 
har læst ret meget. — Vi skulde 
diskutere om Tyendeforhold, som 
de jo alle af egen Erfaring er 
meget inde i. Da jeg var Stu
dent og »havde den største Kend
skab til, hvordan det gaar for 
sig ved Forhandlinger*)«,  blev 
jeg valgt til Ordstyrer. Jeg be
steg derfor rostra (en dejlig, 
stor Talerstol under Viggo Peter
sens smukke Maleri af en Herre- 
gaardsmark med Køer) og for
klarede Kammeraterne Forret
ningsgangen og bad dem re
spektere min Klokke samt ikke 
at benytte sig af Lærernes Fra
vær som almindelige Skoledrenge.

*) En god dansk Oversættelse af Ordet
»Diskussion«,

De 80 Karle svarede min Opfor
dring med et kraftigt »Hør!«

Efter en Sang (tag den Skik 
op) tog Indlederen fat. Han 
fremdrog de vigtigste Problemer 
ved Tyendeforhold: Karlekammer, 
Folkestue, Forholdet til Husbøn
derne, Lønforhold og Arbejdstid, 
Alder for at komme ud og tjene, 
og hans Foredrag mundede ud 
i en begejstret, socialistisk inspi
reret Opfordring til Landarbej
derne om at danne Fagforening. 
Det lille Foredrag indeholdt alle 
de brændende Spørgsmaal an- 
gaaende Tyendeforholdet, og der 
var Sprængstof og Tanker nok 
til et livligt Ordskifte. Indlede
ren havde intet Manuskript — 
ikke engang opskrevne Punkter 1 
Han fremførte sine Tanker paa 
en rolig, overbevisende Maade i 
det syngende fynske Maal. — 
Herpaa havde en 16—17 forskel
lige Talere Ordet. Man mærkede 
rigtig, at her var Karle fra hele 
Landet, for snart talte de saa rav
jysk, at jeg knap kunde forstaa 
Hovedtankerne, snart sang de 
paa Fynsk, talte bredt Sjællandsk 
eller kantet Sønderjysk. Det var 
gode saglige Indlæg med lødige 
Tanker og næsten altid gode Be
grundelser. Og heri laa Oplevel
sen for mig. — Der var to Tan
ker, som stadig stod for mig. 
Dels maatte jeg hele Tiden sam
menligne Ordskiftet i den høje 
Diskussionsklub paa S. A. K. 
med det her, og jeg var ganske 
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klar over, at saadan har vi aldrig ! 
kunnet diskutere paa S. A. K., j 
og dels tænkte jeg hele Tiden, 
at alle de storsnudede Studenter 
eller Skoledrenge, der med dum 
Foragt ser ned paa »Bondeknol
dene«, burde være med til saa
dan en Forhandling for at erfare 
hvor meget der kan tænkes — 1 
selv bag Ploven; disse »Herrer 
i Aandérnes Rige« vilde ganske 
forandre deres Opfattelse og med 
mig beundre den brede landlige 
Veltalenhed og det solide Tanke
liv, der ligger bagved, som ogsaa 
gør, at mange af den Slags Mænd 
kan træde ind i vor Folkerepræ- i 
sentation og gøre Fyldest der!

Vi diskuterede en P/2 Times 
Tid, og jeg maatte kun een Gang 
bede en Taler om at holde sig 
til Emnet ligesom jeg kun et Par 
Gange maatte bede om at faa 
en fremsat Paastand begrundet. 
Der var ingen Forstyrrelser, og 
Tilhørerne var hele Tiden godt 
med, hvad deres talrige Hørraab 
beviste. Efter at Mødet havde 
varet et Par Timer, fik Indlederen 
Ordet for den afsluttende Bemærk
ning, hvorpaa vi alle rejste os 
som et synligt Tegn paa Tak; 
paa Højskolen kender man næsten 
ikke den raa, stemningsdræbende 
Klappen. Selvfølgelig endte vi 
med en Sang, d. v. s., vi endte 
officielt; thi Ordskiftet blev fort
sat flere Timer rundt paa Kam
rene, hvad der tydeligere end 
noget andet viser, hvor optagne 

alles Sind var af Aftenens Pro
blemer.

Kan I vordende Studenter 
(»Herrer i o.s.v.«) gøre »Bonde
knoldene« en saadan Aften efter?

Med Hilsen og kammeratligt 
Haandslag. Jan Ballin.

Det er meget pænt af dig, kære 
Jan, at du har ladet os høre din 
Oplevelse; men ikke desto mindre 
bryder vi os ikke om at blive 
kaldt storsnudede, samt at du 
tror, vi med Foragt ser ned paa 
Bondeknoldene. Vi maa antage, 
at du gaar ud fra Tilstanden paa 
den Tid, du gik i Skole, og fra 
dig selv og dine Klassekamme
rater; thi vi vilde, selvom vi del
tog i en af Roskilde Højskoles 
Diskussionsmøder, ikke have Be
hov at forandre vor Mening om 
Landbostanden, der jo er Ryg
marven i vort Statslegeme. Til 
Slut spørger du, om vi vordende 
Studenter kan gøre Karlene en 
saadan Aften efter. Ja, hvorfor 
ikke? Naturligvis diskuterer vi 
ikke om Tyendeforhold eller noget 
andet praktisk Emne; men, som 
du jo bedst selv ved, giver vi 
os af med teoretiske Spørgsmaal, 
og har vi først faaet Munden 
rigtig paa Gled, staar vi ikke til
bage for »Forhandlingsforenin
gen«*)  paa Roskilde Højskole, 
naar du betænker, at vi ikke er 80, 
men 20—30 Medlemmer. Red.

*) God dansk Oversættelse af Ordet 
»Diskussionsklub«, Red.
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Skoleungdommen i Norge. 
Hjemme i Stavanger var der

som en uoverstigelig Mur 
mellem Gymnasiaster Og »almin
delige« Elever. Thi disse første 
dannede ligesom en fornem Kaste,, 
hvis Medlemmer det kun var de 
andre Elever tilladt at beundre 
paa Afstand; kun Blodets og det 
varme Venskabs Baand kunde 
undtagelsesvis ophæve al Stands
forskel, særlig da, hvis den »al
mindelige« tilhørte en af Byens 
gamle ansete eller nye rige Fa
milier. Hvor gik vi ikke i 4. 
»Middeh, o: »Mellem« Og saa. 
misundeligt op til vore Brødre 
Gymnasiasterne, der gik omkring 
i lange Benklæder og Gymnasiast
hue — den ser næsten nøjagtig 
ud som den danske Studenter
hue — og med Hænderne flot 
begravet i Bukselommen 1 Gym
nasiasterne i deres Hue gjaldt 
for at være nogle vældige Løver 
og Hjerteknusere, omtrent som 
Kadetter i Orlogsbyerne og Løjt
nanter i Garnisonsbyerne. Kom 
man paa en Kinematograf eller 
Kafé, mærkede man snart,' at de 
fornemste Gæster, var Gymna
siasterne, og i Teateret eller Kon-, 
certsalen var det de samme unge 
Mennesker, der fyldte Galleriet, 
»Hylden«, aldeles som de rigtige 
Studenter. Enhver Gymnasiast 
vidste, at han burde se ud, som 
om han var klippet ud af Mode
journalen, undtagen enkelte ufor
bederlige, »heimfødinger i, ulykke

lige Skabninger, der var fra Fjor
den og. Landdistrikterne, og som 
ikke lod sig omskabe efter Mode
journalen, trods ærlige Anstræn- 
gelser og fortvivlede Forsøg. — 
Ja, en stor, tyk, slasket, bleg og 
parfumeduftende Fyr gik endog 
med Armbaand.

Nu, der ulmede' et slet dulgt 
Had mellem de forskellige »Mid
delklasser* og Gymnasiets Elever. 
Dette Had kom til Syne i sin 
krasseste Form om Vinteren, da 
Sneboldene hvinede en om Ørerne. 
Da havde de seks Gymnasieklas
ser 400 Fjender at værge sig imod! 
Naar de fjendtlige Bolde susede 
alt for tæt ned over dem — Gym
nasiasterne søgte Dækning bag 
Halvtagets Stolper og under dets 
lygivende Tag i det nederste 
Hjørne af Skolegaarden, — naar 
Minervae Sønner blev alt for be
trængte og; Fjenden truede med 
at storme Fæstningen, da gjorde 
d.isse tapre og stolte Minervae 
filii heftige Udfald, drevne som 
de var af Fortvivlelsens Mod 1 
Man kæmpede som Løver paa 
begge Sider, og .det kan vel 
hænde, at der blev vasket! Men 
Gymnasiasterne beholdt dog det 
omstridte Halvtag.

Ja, de beholdt det bogstavelig 
talt hele Aaret igennem, thi det 
blev betragtet som et uhørt Brud 
paa al Skik og Vedtægt, om nogen 
Mellemskoleelev satte sine Ben 
indenfor Halvtagets Øinraade.

- ’ . (fortsattes),
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FREDEN
1 Aar laa Verden i Mørke hyllet, 
Kanonernes Torden og Bombernes Brag 
blev ind over Jorden af Djævelen skyllet, 
nu oprinder atter en Fredens Dag. 
Mørket forsvinder, og Freden kommer, 
nu Vinterens Kulde besejres af lyseste Sommer.

Nu skinner Fredssolen med gyldne Straaler 
paa Jorden og Menneskeslægten ned, 
ej mere vi Blodstrømmens Skvulpen taaler; 
nu føles kun Fred og Kærlighed.
Mørket forsvinder, og Freden kommer, 
Vinterens Kulde besejret blev af den lyseste Sommer.

Aah! føl nu kun Glæde og Lykke i Livet, 
nu Verden befriet blev for sit Aag, 
da Freden atter tilbage blev givet, 
og Krigens Rædsler fra Jord man jog. 
Mørket forsvandt, og Fred kom tilbage; 
nu har vi Sommerens lyse og varmeste Dage.

Carl Viggo Meincke.

Gymnastik.
»Vi kræver Legemsøvelser for 

vore Børn for derved at udvikle 
deres Legemer, saa at disse kan 
være et saa fuldkomment Red
skab som muligt for Aanden 

Platon.

Gymnastik var allerede kendt 
og brugt i Oldtiden. Allerede i 
det 8. Aarhundrede f. Kr. blev der 
i de græske Byer bygget særlige 
Lokaler til Legemsøvelser, og 
mange Mænd arbejdede her hele 
deres Levetid paa at skabe en 
Ungdom, man kunde være stolt af.

Om den Højde, den legemlige 
Udvikling stod paa hos de gamle 
Grækere, vidner jo de mange 
skønne Statuer, vi kan se rundt 
om i vore Museer og Parker.

Det er ikke alle, Gymnastikken 
falder lige let. Men har man en 
fast Villie — selv om man er 
klodset og kejtet — saa kan man 
dog ved ihærdigt Arbejde lære 
at udføre en hel Del raske Øvel
ser.

Hvad Gavn gør da Gymnastik
ken?

Den gør dig for det første til 
en rask Dreng. Den giver dig 
en beundringsværdig Holdning 
med en rank Ryg og et hvælvet 
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Bryst. Den giver dig en kraftig 
Muskulatur og et glimrende Hel
bred. Den giver dig et livligere 
Stofskifte og et Par kraftige Lun
ger.

Du ser altsaa, at Gymnastik 
ikke er Leg, men det er den 
bedste Medicin, du kan faa mod 
næsten alle Sygdomme.

Altsaa:
Respekt for Gymnastikken!

Vagn Aage Hansen.

Den forvandlede Kone
eller

Doktor Alvidende.
Lystspil i 4 Akter.

(For Børn i 8—9 Aars Alderen og 
for barnlige Sjæle).

Ved Niels Hansen.

Personerne:
Doktoren.
Md. Krebs
Krebs, hendes Mand 
Baronen
1 . Tjenestepige
2.
3.
4.
5.

I.
(Doktorens Værelse. Der er fint. 

Doktoren sidder i en Stol og læser 
i en Avis. Han synger):

Mel.: I alle de Riger og Lande.
Ja, først naar man Doktor er bleven, 
saa lever man trygt og godt, 
thi er blot en Smule man dreven, 
man tjener i stort og smaat.

En Greve sin Finger har skaaret, 
man kommer med Salve og Klud, 
man roder og piller i Saaret 
og gaar som en Krøsus ud.

(Det banker paa Døren). Kom ind!

Md. Krebs
(kommer ind med store Træsko, For
klæde og en stor Kurv paa Armen).

Naa, Hr. Doktor, nu har jeg leveret 
Smørret og Æggene i Køkkenet.

Doktoren.
Godt, min gode Kone, ere Kartof

lerne komne i Kælderen?
Md. Krebs.

Ja vel, Hr. Doktor, alt er i Orden. 
Doktoren.

Hvor meget skal De saa ha', sig 
blot saa meget, De vil, en Doktor, 
som jeg, har Penge nok.

Md. Krebs
Ja, jeg skulde da gerne have 100 Kr. 

Doktoren
(tager Penge op af Lommen).

Vær saa god, her er Pengene, og 
saa er der en lille Tikroneseddel i 
Drikkepenge.

Md. Krebs.
Mange Tak, gode, rige Hr. Doktor! 

(Hun bliver staaende og piller ved 
Forklædet, men siger ingen Ting).

Doktoren.
Naa, min gode Madame, er der mere, 

hun vil. Jeg har ellers ikke megen 
Tid, for jeg skal snart ind og spise 
syv Retter Mad til Middag.

Md. Krebs.
Der var en Ting, som jeg gerne 

vilde spørge om.
Doktoren.

Sig blot frem, gode Kone, hvad der 
ligger hende paa Hjerte.

Md. Krebs.
Jeg vilde gerne spørge, om jeg ikke 

kunde blive saadan en »Hr. Doktor« 
som De og tjene saa mange Penge?

Doktoren.
Jo, hvorfor ikke? Det kan meget 

let lade sig gøre.
Md. Krebs.

Aa tak, gode Hr. Doktor! Men 
hvad skal jeg saa gøre?
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Doktoren.
For det første maa I købe eder en 

stor A B G Bog, saadan en, som der 
er malet en stor rød Hane foran paa.

Md. Krebs.
Skal jeg saa ogsaa lære at læse ? 

Doktoren.
Det behøves slet ikke, naar I bare 

har Bogen.
Md. Krebs.

Det var da udmærket storartet! 
Doktoren.

For det andet kan I ikke mere gaa 
med Træsko og saadant Forklæde, 1 
maa sælge eders Stude og købe pas
sende Tøj og have Briller paa Næsen, 
saa 1 kan se rigtig klog ud.

Md. Krebs.
Ja, det maa vist være det rigtigste. 

Doktoren.
For det tredje maa I lade male et 

Skilt, hvorpaa der staar: »Her bor 
Doktor Alvidende« og lade det sætte 
over eders Husdør, saa skal der nok 
komme mange til eder.

Md. Krebs.
Ja vel, -jeg skal gøre alt, som De 

har sagt. (Giver ham Haanden). Far
vel og Tak! (Gaar ud).

(Tæppet falder).

II.
(Hos Md. Krebs. Hun sidder i en 

Lænestol, og hendes Mand staar ved 
Bordet. Hun har Briller paa og en 
sort, spids Hat paa Hovedet. Hun 
synger):

Mel.: Den Oang jeg drog afsted.
Se, Doktor nu jeg blev, 
og min Forretning drev,;,: 
ja, jeg min Forretning drev. 
Naar blot det nu vil gaa, 
og jeg kan Kunder faa, 
°g jeg kan tjene Penge, saa vi 

meget godt kan faa.
Ja, var jeg bare kløgtig, 
saa gik vel al Ting godt, 
men jeg er inte dygtig, 
med Klogskab gaar det smaat. 
Dog jeg vil brase paa 
som andre Doktormænd, 
det gaar, det gaar, det gaar!

Krebs.
Aa, jeg tænker nok, det gaar lille 

Kone, du har altid været saadant et 
umaadelig praktisk Fruentimmer.

Md. Krebs.
Gaa hen, lille Mand, og se, jeg synes, 

der kommer nogen kørende.
Krebs

(gaar hen til Vinduet og ser ud).
Det er en fin Vogn, og nu stiger 

der en fornem Herre ud af Vognen.
Md. Krebs.

Det er godt, det er den Slags Kun
der, man skal have, de bringe Penge 
til Huse. (Det banker).

(Krebs gaar hen imod Døren).
Krebs.

Kom ind!
Baronen (træder ind).

God Morgen! Er De Doktor Alvi
dende?

Kreb s.
Nej, det er min Kone, som sidder 

der henne.
Md. Krebs

(bliver siddende og ser vigtig ud).
Vær saa god og træd nærmere! Hvad 

ønsker I, min fine Herre?
Baronen.

Jeg er Baronen henne fra det store 
Slot paa Bjerget. Der er stjaalet mange 
kostbare Sølvsager fra mig, og jeg kan 
ikke finde, hvem af vore mange Tjene
stepiger der er Tyven; men jeg har 
hørt, at De véd al Ting, saa De vil 
maaske tage med og finde Tyven.

Md. Krebs.
Det skal jeg med stor Glæde gøre. 

Men jeg vil have min Mand med mig.
11 B aronen.

♦
Det kan De godt faa. Nu gaar jeg 

ned og lader Vognen køre frem. (Gaar).
Krebs.

Nu, kære Kone, hvad vil Du nu gøre? 
Md. Krebs.

Det véd jeg virkelig ikke; men nu 
tager jeg min store Bog med, saa maa 
vi prøve Lykken. (De gaa). [s/ut^s].
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Kort før »Højen« skulde udkomme 
forrige Gang, den 13. Januar, blev 
Skolen nødt til at lukke paa Grund af 
den spanske Syge, der atter og denne 
Gang i særlig Grad aflagde Visit inden 
for dens Mure. Som man kunde ven'e, 
blev dette Budskab modtaget med 
blandede Følelser, især hos de større, 
der oven paa al den Ekstraferie, vi 
allerede har haft, vel næppe delte de 
mindres Glæde. Den 15. genoptoges 
Undervisningen, skønt 10—15 af Inter
nerne laa til Sengs.

— o—
Den 13. Januar havde Kollegiet Be

søg af en fremmed Officer, en belgisk 
Jesuit, der under Kampen paa Vest
fronten i Sommer 1918 var bleven taget 
til Fange; de »sprogdygtige« Realister, 
Gluck og Ove Nielsen, havde vist ham 
Vejen. Han var paa Gennemrejse og 
gæstede kun kort Kollegiet, bl. a., 
Spansksygepatienterne og Studiet, i 
hvilket han tilbød at holde Fransk med 
en Del Elever. — Om Aftenen maatte 
han atter ud til sine Kammerater i 
Skodsborg — det var kun et Pust ude 
fra den store Verden, der havde fun
det Vej op til »Højen«.

—o—
Udmærkelse:

Det vil interessere »Højen«s Læsere 
at høre, at Kurt Holtorp (der saa ud
mærket spillede Arv i »Abracadabra«) 
har faaet Broncekorset for at have red
det et Menneske fra at blive kørt over 
af Toget.

—o—
Glædeligt:

Hr. Pastor Kiipferle og en Del Brødre 
oppe fra Kollegiet er vendt tilbage fra 
Krigen. Alle har de omtrent fra 

dennes Begyndelse været indkaldt, og 
det vil glæde mange gamle Kollegia
nere at kunne gense dem efter mere 
end fire Aars Fraværelse.

—o—
Under Hr. Henriksens Fraværelse, 

vikariede Hr. stud. art. Julius Redder
sen to Gange for ham, ved hvilken 
Lejlighed han lagde glimrende Evner 
for Dagen som Gymnastiklærer, og 
det forlyder, at han efter Studenter
eksamen agter at slaa ind paa denne 
Næringsvej.

—o—
Det russiske Bjerg er nu atter ble

ven taget i Brug, og takket være Pa
stor Stäubles og Internernes Iver kan 
man nu komme helt ind i »Himmerige«, 
hvilket efter visse Interners Mening 
skulde være forbeholdt dem alene, da 
der »ikke er nogen Mening i, at Eks
ternerne ridser Banen op, saalænge 
de ikke rører en Finger til Istandsæt
telsen og Vedligeholdelsen af den«.

—o—

Præmieopgaven:
Vis, at du kan din Retskrivning - 

ved at finde det manglende Bogstav 
i en af Annoncerne og indsende Be
svarelsen til Redaktionen inden den 4. 
Marts. Som det blev bekendtgjort i 
i sidste Nummer, bestaar Præmien i 
en Bog og bliver udstedt i Form af 
et Presentkort å 5—6 Kr.
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Boganmeldelse.

DEN herværende Mariakongregation*)  
har udgivet en Bog, »Den salige 

Petrus Canisius« af Pater Menzinger. 
Bogen skildrer i korte Træk hele denne 
vældige Aands Liv og Virksomhed. 
Man faar et storartet Ihdtryk af hans 
glimrende Begavelse, hans Fromhed, 
Taalmodighed, Kærlighed og ukuelige 
Energi. Forunderligt, at denne over
legne Hjerne, dette ydmyge Hjerte, 
dette ubøjelige Mod og dette milde 
Sindelag tilhørte een!

Alle vil i ham se en Helt, saa glim
rende var han udrustet, saa energisk 

•) Religiøs Forening for de katolske Elever 
paa S. A. K.

var han af Natur, saa ædelt var hans 
Hjerte. — »Canisius levede i en stor 
Tid, og i denne store Tid var han en 
af de største«. —

Jeg vil gerne henlede Læsernes Op
mærksomhed paa denne Bog. Den vil 
ogsaa interessere de yngre Læsere af 
»Højen«; thi den salige var en stor 
Børneven. »Naar han viste sig paa Ga
den, flokkedes Drengene og Pigerne 
om ham, og Mødrene bragte deres 
Børn, for at han skulde velsigne dem.«

Bogen koster kun 50 Øre; den faas 
hos Gunnar Garth-Grüner. — Maria
kongregationen agter at udgive flere 
Helgenbiografier; til dette Formaal gaar 
Indtægten ved Salget af Bogen.

A. B. F. Skjelsa.

I Sl" Vindjakke og Regnfrakke, |A samt alle øvrige Beklædningsgenstande, AX Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj, X
i Mammrød B@mkW.er I 
Q af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof OA køber man i A
▲ Spejder Depotet Nørregade 14. A
▼ Telefon: Central 3186. ▼
Q Alt stærkt og billigt.Q
I [IIIXXIIII II XXX I..LX XXX XIII X X X 1111-X 11111

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. Telt. Hellerup 1577.

Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507.
Bernstorffvej 127. Telf. Hellerup 1987.
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).
t t t ▼ v t v v ▼ 'v~t v^v ▼ w ▼ v ■
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dj o Id kvarterets JYlagasiner
Sflexis 'Wrem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

SPlader og 3-ilms fremkaldes, og Stilleder forstørres for Slmatører. 
---------------------------------------------------—---------

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

Velassorteret Manufakturforretning.
• 1 • = Egen Systue for Dame-Garderobe. l;.. =

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. DANS’« Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telf. Ordrup 1156.

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

HED DA HALLAQER
TANDLÆGE

FRED EN SV EJ 48

Lingen-Magasinet
Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand
Chr. Larsens 1 Kl.s Ha andskomager i

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

^hk .^k ^k

i ►
TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

I CHR. POULSEN >
I JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.

▼ ▼ v v v ▼ v ▼ ▼ v

▼ GØR DERES INDKØB HOS
»HØJEN«S ANNONCØRER.
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Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tlfg73d Fredensvej 73 TV/d'

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen ===== 
Sidste Nyheder i 

Hatte, Blomster og Fantasi.

Charlottenlund Materialhandel

»
Kolonial & Vin | 
GEORG PETERSEN f

■ Jernbanevej 13 - Tlf. Ord. 367 B

Husk!
W. PETERSEN'S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 107.

Oluf Nielsen
SK ød- og S-læs/te-Udsalg.

^elf. Ordrup d 7.

fjcegersöorg f/lllé 23.

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER

LINDEGAARDSVEJ 34. TELEF. ORDR. 291. 
AL TIL FAGET HENHØRENDE

TEGNER OLASASSURANCE TIL 
STØRSTE OG BILLIGSTE SELSKAB.

I ::---------------
I i Husk Mor 

paa at købe 
HOLMS 

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

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15
1. Kl- Reparationsværksted

Moderate Priser.

Spis Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x. 

i ------------------------------------------ ------ i—

glarmester*
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
— TELEFON 2 5 ORDRUP —

<7 O

B SaMOOOaaøa B 
® E. Hasselholfs ■
■ Cigarforretning og Kiosk tm a

Lindegaardsvej 9 ™
* Telf. Ordrup 1504. ®

g Stort Udvalg i Cigarer fra Lati- g 
KS dets bedste Firmaer. S

86 - ORDRUPVEJ - 86
L, Christensen

I anbefaler sig med alt henhørende under

S kotøj s reparation er
i Solidt og billigt.
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r------------------------------1FRITZ IVERSEN
Ordrupvej 100. 
Telf. Ordr. 96.

Ordrup Isenkram- og 
Udstyrsforretning.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække,
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

k. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER TOBAKKER CIGARETTER

IMPORT AF ÆGTE HA VANNA-CIGARER
O Q ved B. ROSENBAUM O Q

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

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, i
Cykler opbevares for Vinteren.

^W. T. Ebbesens Eftf.?
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.L_______________________J i

Alb. Schimmel,
Skrædder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

BOGBINDERI BOGTRYKKERI
OTTO TELLER
STRANDVEJ 163 (HAVEHUSET) 

--------  TELEFON; HELRUP 376 --------
BOGBINDERI BOGTRYKKERI
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l „SANGUNDERVISNING“ J gi77 d
fe Elever modtages i SANG af Æ

Fru KAREN WREM
i 17, JÆGERSBORG ALLÉ 17 TELF. ORDRUP 896

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

Lad ikke Solen gaa ned
over din Vrede —

men betal din Annonce i »HØJEN«. 

(»Det er altid Spænd at probere no’et, 
man ikk’ har prøvet før«).

Q Jægersborg Allé O Vi/røft Ruriim Jægersborg Allé O4 Tlf. Ordr. 1186 4 VIggU Dj I Ulli J Tit. Ordr. 1186 4
CYKLEFORRETNING
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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.
Ærbødigst G- BELLING.

JOHN MØLLER & GASMÄNN
VEKSELERERE — BANKIERS.

Bredgade 14—16. Telf. C. 827 — 847 — 3139.
Statstelefon 237. Telegramadresse: Johnsbank.

John Moller. Deltager i Kursnoteringen. W. Gasmann.

»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.

Tellars Boftr. Hfllenip


