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H a B »B

’T-'aND RÉÄS-KO IXEÖIU M
NR. 5 TIRSDAG D. 20. MAJ 1919 3. AARO.

En af dem, der „har gjort sin Pligt“.
»Qidste Togler kørt! — Hvad 
O skal vi gøre ved det?« — 

»Oaa hjem, selv
følgelig. Jeg er 
lige oplagt til 
saadan en March. 
1 Københavnere 
er lidt dovne, I 
skal altid køre, 
vi Soldater er 
vant til at gaa!« 
»All right — det, 
du sagde om Kø
benhavnerne, er 
for Resten ikke 
ganske skeløjet 
tænkt«. — Den 
skarptskuende 
Fodgænger var 
en frigiven søn- 
derjydsk Krigs
fange, hvad hans store&Militær- I prydet med Tegnet paa min aka- 
kappe, Armbindet og den lille demiske Værdighed, og jeg med 
engelske Militærhue med det rød- ’ hans lille fikse Militærhue, van-

hvide Baand straks forraadte, og 
Undertegnede var hans Ledsager.

Vi kom fra Stu
denternes smuk
ke Festhos Wivel 
og var i meget 
høj Stemning. Vi 
havde siddet i en 
Skov af Danne
brogsflag, sunget 
mange af vore 
smukkeste Sange 
hørt paa gode, 
begejstrede Taler 
o.s.v. Nu skulde 
vi hjem til Char- 
lottenlund,ogdet 
er en lang March. 
Efter at ha’ byt- 
tetHuer,saa»min 
Krigsfange« blev 



66 »HØJEN«

drede vi afsted. Gaderne var 
øde og stille — ingen klemtende 
Sporvogne eller dyrisk brølende, 
stinkende Autos. En glad, let 
vaklende Natravn styrede hen 
imod os og erklærede med dis
krete Hik og et Blik paa de om
byttede Huer, at han ogsaa 
havde taget sig et lille Glas for 
Sønderjylland; ja, hvad gør man 
ikke for det kære, gamle Land?

Som før bemærket var min 
Ledsager en frigiven sønderjydsk 
Krigsfange. I det civile Liv er 
han en velholden Bagermester, 
er gift og har en lille Datter, 
som han ikke har set i 3 Aar! 
Han hører til dem, der har for- 
staaet at bruge deres Ungdom 
godt. Som Haandværker har han 
haft rigelig Lejlighed til at se sig 
om, og han har benyttet denne 
Chance til at udvikle sig. Naar 
han havde Raad dertil, gjorde 
han store Fodture rundt i Tysk
land og Schweiz, ligesom han, 
hver Gang han skulde have en 
ny Plads, drog hen til en anden 
By og ved saadanne Forflyttel
ser aldrig benyttede Toget, men 
vandrede fra Sted til Sted!

Som vi nu marcherede henad 
de natmørke, stille Gader, fik jeg 
Lyst til at høre lidt om hans 
Oplevelser og bad ham derfor 
fortælle.------»Spørg du hellere 
om det, som interesserer dig, saa 
skal æ nok sige noget om det«. 
»Som du vil!« Og saa tog jeg 
fat , . , »Hvad tænkte du den

gang du blev indkaldt og maatte 
drage af Sted for at kæmpe for 
dem, der egentlig var dine Fjen
der!« — »Ikke ret meget! Det 
hele kom jo saa hovedkulds, det 
var en tung Afsked, vi maatte 
jo af Sted, men vi troede da 
snart at komme hjem igjen; æ 
har siden være! hjemme een Gang, 
og det er nu snart tre Aar siden!« 
— »Hvor har du været med?« 
>Æ har jo kun været fanget 
siden November, saa æ har været 
med paa mange Steder over næ
sten hele Vestfronten. Æ var 
ogsaa med der ved Højde 304 
ved Verdun (tysk Udtale) du ved 
nok, der var slemt. Æ er ogsaa 
bleven saaret i Benet, og her i 
æ Haand, her sidder en Granat- 
splint endnu!« Og han strækker 
sit ene Haandled frem og viser 
mig en lille mørk Forhøjning — 
Krigssouvenir! »Hvordan var Li
vet i Skyttegravene?« »Det var 
ikke rart, men naar vi ikke netop 
blev ramt, fejlede vi aldrig noget; 
trods vaadt Tøj og Regn og 
Blæst og Sne var vi aldrig for
kølede eller syge, men naar vi 
bliver gamle, bekommer vi nok 
Gigt, fordi vi ofte maatte staa 
Vagt i dybt Vand; du kan tro, 
der er ikke noget saa nervepir
rende som at staa Vagt om Nat
ten. Ens Kammerater ligger og 
sover roligt og stoler paa Vagt
posten, der véd, at han har An
svaret for deres Liv; hver en 
Lyd hører han, undertiden er det 
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en af Skyttegravens mange Rot
ter (de kan blive saa store som 
en lille Kat) eller maaske det er 
Fjenden, der er ved at anlægge 
en Mine. Saa kaster man en 
Haandgranat i den Retning, Lyden 
kommer fra. Saadan en Nat er 
Himlen fuld af forskelligfarvede 
Raketter, der kan betyde mange 
slemme Ting. Granaterne og 
Bomberne er ikke saa slemme i 
selve Graven som bagved paa 
Vejen til 2den Linje; der blev æ 

rige Efteraar. Der hvor vi laa, 
var der ikke mere noget, der 
hed Skyttegrave, de var skudt 
sønder og sammen. Vi laa rundt 
i Granathuller og søgte at holde 
Linjen paa den Maade. Æ blev 
sammen med tre andre komman
deret ud i saadan et Granathul, 
der stod et Maskingevær, som 
vi skulde passe. Der var ikke 
hyggeligt, for tæt ved os laa 
Ligene af 3 Soldater, som tidli
gere havde betjent Maskinen.

ogsaa ramt en Dag, da vi bar 
Tømmer ud til første Linje. — 
Du kan tro, at det var slemt 
med Utøjet, som immervæk gjorde 
os Kvaler! Kammeratskabet — 
det er godt, og det er en stor 
Trøst«. — »Hvordan var For
plejningen?« «Den var rigtig god, 
især før Offensiverne, og saa fik 
vi meget Tobak!« — »Fortæl mig 
lidt om din Tilfangetagelse«. — 
»Gerne; ser du, æ blev altsaa 
taget, den Gang de Allierede 
havde deres store Offensiv i for

Hele Dagen maatte vi have dem 
liggende der, først da det var 
bleven mørkt, fik vi dem flyttet. 
Om Natten blev ogsaa Mad til 
hele Døgnet bragt ud til os, 
det var for farligt om Dagen. 
Det var ellers et ret roligt Sted, 
men saa begyndte der en Dag 
inden Stormen en vældig Skyd
ning. Det var skrækkeligt. Og 
midt i den forfærdelige Ild kom 
den Granat, der havde Bud til 
os. Mine tre Kammerater blev 
dræbt; en af dem sad lænet op 
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mod mig, da han døde, og æ 
slap ved et Mirakel bort derfra 
og naaede over i det næste 
Sprængningskrater. Nu stormede 
Franskmændene, og i et Øjeblik | 
havde de ogsaa naaet os og for 
løs paa os med Bajonetterne; vi 
skyndte os at løse vor Livrem 
og strække Armene i Vejret. Æ 
havde en dejlig graa Mantel, som 
laa ved Siden af os, den var god 
at faa med, men da æ bukkede 
mig efter den, blev der straks 
sat en Bajonetspids mod mit 
Bryst, saa Mantel fik være Man
tel og æ takker Gud for, at æ 
overhovedet er levendes endnu!« 
------ — »Men saa Fangenska
bet«. — »Det var jo godt at være 
borte fra Fronten, men Fangen
skab er heller ikke saa morsomt, 
æ var i det sønderjydske »Spe- 
ziallager«, hvor den gode Prof. 
Verrier gjorde saa meget for os, 
men der har æ jo it været saa 
længe til æ ku’ fortælle meget 
derom! — Saa kom Hjemturen 
og Københavnernes storartede 
Modtagelse. Naar vi i Fange
lejren var lidt triste, forestillede 
vi os gerne Modtagelsen i Dan- I 
mark, de der troede paa den alt- 
saa, men ingen Forventning eller 
Fantasi har kunnet udmale sig 
saadan en Tid; æ maa af og til 
spørge mig selv ligesom ham 
»Jeppe paa Bjerget«: »sover jeg 
eller er jeg vaagen?« Og saa den 
Følelse: at være fri Mand igen, 
fri for Krigstjeneste og fri for 

Fangenskab. Og nu skal jeg 
hjem til min Kone, som har holdt 
hele Bageriet i Gang, siden æ 
rejste, og hjem til min lille Anna«. 
— — — Vi gaar stille videre 
paa de ensomme Villaveje, vi ser 
op mod Stjernerne, de Stjerner, 
som Skyttegravenes Mænd Nat 
efter Nat har stirret op til, som 
staar ens over Ven og Fjende, 
over ham, der ligger døende ude 
paa Valpladsen, og hende, der 
græder derhjemme. Og vi takker 
stille Stjernernes og Jordens Ska
ber og Herre, fordi den forfærde
lige Krig nu er endt og for dem, 
der kan vende hjem til deres 
tapre Hustru og til den lille Pige, 
de ikke har set i flere Aar . . .

Jan Ballin1’).

Til Sønderjyderne.

Ørnen er tæmmet!
med hungrigt Blik den basker med 

stækkede Vinger.
Sønderjyder, syng højt og frit, 
slagen er nu Jer Betvinger.

*) Langt bedre og mere gribende end 
det her er gjort, fortæller Morten 
Kamphøvener i sin ypperlige Bog, 
»Det slesvigske Regiment«, om 
Sønderjydernes Oplevelser. Han 
har selv været med, og begge de 
to »Krigsfanger«, der har boet hos 
os, erklærer, at den Bog svarer 
til Virkeligheden. Den er ogsaa 
forfærdelig nok til det!

Læs den, hvis Krigsliteratur ikke 
tager for meget paa dine Nerver, 
kær? Læser! j. b, 
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Flaget skal bølge med rappe Smæld, 
naar Vinden med Flagdugen leger. 
Sønderjyder, fra Gry til Kvæld 
I Dannebrog frit kan fejre!

Kampen er kæmpet, 
— ej uden Tab — 
men I vender til Danmark tilbage. 
Sønderjyder med Tro og Haab, 
paa den Dag vil Danmark flage 1

E. Lager,

Før Eksamen.
Om en Uge bryder Eksamen løs. 

De, der har taget den med Ro Aaret 
igennem og har Hovedet friskt, faar 
som Regel deres Kundskaber over
vurderet, medens mange andre faar de
res undervurderet. Mange bliver skuf
fet, og det gælder om at holde Modet 
og Humøret oppe.

Hold op med at læse mindst een Dag 
før hver Eksamen. Har du ikke naaet 
at lære dit Pensum, saa kan du ikke 
paa 1 eller 2 Dage lære det, og kunde 
du end lære lidt og haabe paa at komme 
op netop i det, saa vil du dog tabe 
derved, at du bliver træt og som Følge 
deraf nervøs. Gaa langt hellere ud i 
Mark og Skov og syng muntre Sange, 
det beroliger og forfrisker ganske vid
underligt. En sikker Ting er, at Ro 
og Overlegenhed er Halvdelen af Ek
samenspræstationen. Kan en snakke 
godt for sig, vil han selv med et maade- 
ligt Kendskab til sit Emne kunne give 
sig Udseende af at kunne sine Sager.

Gaar det en Gang daarligt, er man 
tilbøjelig til at blive nervøs næste Gang, 
man skal op, og man ærgrer og græm- 
mer sig forinden. Men prøv blot at 
gaa en Tur i den friske Luft og nyde 
Naturen og synge, selv om du ikke har 
den fjerneste Lyst til det. Du vil 
kunne spore, at Ligevægten er vendt 

tilbage i Sindet. En stor Ungdoms
digter skriver:

Løft dit Hoved' du raske Gut, 
om et Haab eller to blev brudt, 
glimter et nyt i dit Øje, 
straks det faar Bud fra det Høje.

Torben Ørum.

Sonet

En Moders Røst vil Sønnen aldrig 
glemme, 

en Moders Blik vil aldrig gaa af Minde, 
en Moders Taare glemmes ingensinde, 
en Moders Billed vil man varsomt 

gemme.

Naar Barndomsminder mer og mer vil 
svinde, 

vil Mindet om en Moders bløde Stemme, 
om hendes Kærtegn aldrig gaa i Glemme, 
naar intetmindes, huskermandoghende;

Som Stjernen enlig klar i sortest Nat 
vil Mindet om en Moder herligt straale, 
og skænke Kraft, naar man maa Mod

gang taale.

Det giver Styrke, hver Gang Viljen 
sløves, 

det giver Vilje, hver Gang Styrken’ 
prøves: 

En Moders Minde er en ædel Skat.
James Stark.

Af
Rigmor Petersens Stilebog. 

(Meddelt v. H. Bæk).
Tordenskjold.

Tordenskjold skulle først ha 
været Skræder men saa fek 

han mere løst til at blive Søhelt
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for saa kunde han komme paa 
Tænstikædsker naar han døde 
og blive spildt paa Theateret og 
der var jeg henne og se ham 
til nedsatte Prisser forleden Aften, 
da han var hjerne var han meget 
slem til at slide sine (Buks) Ben
klær i tu og skøndt at hans Far 
var Skræder blev han dog me
get ked af det og saa lavede han 
ham et Par Skin(buks)benklær 
men saa sadte han sig op paa 
en Slivesten ogsaa slev han dem 
saan i tu at de ikke kune være 
bekendt at have ham hjemme og 
nu legger han begravet i Hol

mens Kapæl hvor han staar lige 
uden for. Forresten var han saa 
polisk og gik runt omkring og 
solte Fesk men han havde det 
ikke aldti saa morsomt for somme 
Tider hade han kun een Mand 
og han græd næsten alle Tider. 
Han var saa god til at siaads 
med Svendskerne og derfaar fik 
han Lov ad Kongen til at faa 
Navneforandring og hede Tor
denskjold for hans Far og Mor 
hed Vessel. Men saa tilsist blev 
han stogget i hjeld af en Svend
sker og nu hænger han i et 
Skab paa Amagertorv.

Gymnastikopvisningen.

Til Redaktionen!
ermed Referatet om Gym
nastikopvisningen. Lad mig 

dog~straks understrege, at jeg 
er en meget middelmaadig »Dansk 
Stil-Skriver«, saa jeg giver Dem 
fuldkomment frie Hænder til at 
rette, strege over, tilføje eller 

bedre endnu, skrive det hele om 
— med andre Ord, skalte og 
valte ganske som De har Lyst, 
for jeg kan nemlig ikke rigtig 
skrive »i Dag«, og Grunden her
til maa jeg vel søge i et bevæget 
Optrin, der fandt Sted i Morges 
inde paa den polytekniske Lære
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anstalt. Sagen var nemlig den, 
at jeg havde siddet og været 
rasende opmærksom i hele 38 
Minutter — hele otte og tredie 
Minutter — og lyttet baade »be
gavet« og »forstaaende« til de 
»sjoveHistorier«,ProfessorBrønd- 
sted havde at fortælle de unge 
haabefulde studerende ved den 
polytekniske Læreanstalt om Mole
kyler og Atomer, om Avogadros 
Lov og Le Chatelier’s Princip 
o. s. v., o. s. v., og det kunde 
jo altsammen ogsaa i og for sig 
være meget fornuftigt, men naar 
man om lidt skulde overvære en 
Gymnastikopvisning — oven i 
Købet paa Kollegiet, — ja, saa 
maa jeg aabent tilstaa, at disse 
uomstødelige Fakta unægteligt 
forekom mig lidt løjerlige; for 
jeg saa matematiske Kurver, Lige
vægtstilstande, Flik-Flak, Ribbe
øvelser og det hele køre sam
men i et vildt Kaos. Naa, men 
Klokken er 1156 — 5 Minutter i 
12 — nu maa jeg ud af Døren, 
ellers kommer jeg for sent, og i 
min store Kvide tager jeg et 
kraftigt Tag i Nakken paa mig 
selv, river Bajonetten ud af Ske
den, gør en rask omgaaende 
Bevægelse mod Hindsholms bug
nende Ryg og jager i et flot 
Kontraangreb Bajonetspidsen et 
Par Tommer ind i noget kød- 
fuidt, der tilhørte omtalte Individ. 
Hvad der nu fulgte paa, kan jeg 
ikke beskrive i Ord. Stakkels 
Hindsholm for op med et gru

opvækkende Brahminerhyl og 
overdængede min tomme Plads 
(for jeg var forlængst forduftet 
gennem et dertil indrettet Vindue) 
med ganske ufortjente Ukvemsord 
Det er blevet mig fortalt senere, 
at han allerede holdt op efter 25 
Minutters Veltalenhed, men da 
var jeg allerede paa Vej til Kol
legiet, som jeg da ogsaa naaede 
rettidig, og hvor jeg fik min Ulej
lighed fuldt ud belønnet. Kunde 
man egentlig ogsaa have ventet 
sig andet, naar en saa glimrende 
Gymnastiklærer som Hr. Henrik
sen havde indøvet Opvisningen?

Om Opvisningen kunde der jo 
siges en Masse, men jeg maa 
vist hellere fatte mig i Korthed 
og fremhæve det, der gjorde 
mest Indtryk paa en gammel fa
natisk »Sportsidiot« som mig. 
Det var jo et pragtfuldt Syn at 

I se alle de røde Skærf til de hvide 
Bukser og Bluser, og se med 
hvilken Alvor og Energi alle Del
tagerne — store som smaa — 
tog fat paa deres Opgave. Der 
var Fest og Fart over begge 
Hold, og det kan nok være, at 
Hr. Henriksen har faaet et fint 
Resultat ud af sit Vinterarbejde: 
raske Drenge, ja »rigtige« Drenge 
— kan man tænke sig noget 
bedre?

Det var virkelig morsomt at 
se de mindste Tingester ryge ind 
og ud af Rudestigen, hvor en
hver anden (f. Eks. fede Hansen) 
uvægerligt vilde være blevet hæn
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gende fast med en ganske be
stemt Del af Kroppen. At se 
den lille Tranekær (som populært 
gaar under Navnet »Loppe«) 
koldblodigt udføre nerverystende 
Akrobatkunststykker — ja, de 
smaa lover skam godt!

Ligesaa imponerende var det 
at se de store, ærværdige Gym
nasiaster og 4. Mel’mer, spænd
stige og med flot Holdning træde 
ind paa Arenaen. — Det susede 
og peb i Luften under de kraf
tige, taktfaste Øvelser — og der 
blev ikke sparet paa Krudtet.

Saa kom Dagens clou: de sto
res Tropsøvelser, og Tilskuer
nes Begejstring kulminerede da 
ogsaa, da Brødrene Hansen ud
førte meget elegante Øvelser i 
Ringene, i Barren og paa Hesten 
— uden dog at glemme tykke 
Redder og den store Wilkenfeldt, 
som jo ogsaa optraadte som 
rene Fænomener.

I sin Helhed var Opvisningen 
meget vellykket, men for at disse 
Linjer dog ikke skal virke for 
oppustende paa de smaa Deng- 
ser vil jeg blot i al »Ærbødig
hed« spørge Jer, om I ikke even
tuelt skulde kunne mindes Gym
nastikopvisningen forrige Aar 
(hm! hm!).

Tilsidst da en hjertelig Tak og 
et oprigtigt »Til Lykke« med det 
smukke Resultat til Lærer som 
Elever fra
en gammel matematisk ••Sportsidiots, Speciaist 

i danske Stile, Oldnordisk og — Tysk.
Hans H o Ib e k, stud, polyt.

Paa Grund af Pladsmangel Ser vi os 
desværre nødsaget til at udskyde Refe
raterne om de tre Fodboldkampe (to 
Pokalkampe og een Førsteholdskamp), 

i der har fundet Sted. Om Førsteholds
kampen mod Østersøgades Gymnasium 
skal det siges i al Korthed, at Resul
tatet ganske vist var en tabt Kamp 

I (1—0), men at det alligevel maa anses 
for en ærefuld og rosværdig Præstation 
af Holdet, naar man tænker paa den 
ringe Træning og Dommerens Udue
lighed — Kollegiet blev snydt for eet 
Straffe- og flere Frispark.

De to Pokalkampe d, 12. og 15. ds. 
mod henholdsvis Skovshoved Kom
muneskole og Maglegaardsskolen vil 
tillige med de følgende Pokalkampe 
blive refereret i næste Nunier. Red

FRA SKOLEN

1. Maj.
Den første Maj fejredes af In

ternatets Bolscheviker ved et stort 
Demonstrationstog til Præsident
paladset. Den kendte Bolschevik 
General Ørum ledede Toget, dog 
med nogen Vanskelighed, da det 
kneb en Del med at høre hans 
Kommandoraab. Demonstranterne 
samlede sig om Anarkisten Aage 
Roussell, som paa en Skistav bar 
et gammelt blaat Forklæde, der 
i Mangel af bedre (det var i Øje
blikket ikke muligt at faa fat i et 
Kollegielommetørklæde) maatte 
tjene til Revolutionsfane. Blandt 
Demonstranterne lagde man sær
lig Mærke til en forhenværende 
Redaktør, Reddersen, og en Piber- 
dreng fra Kollegiegarden, Grüner 
samt -»lille Poul«, der alle tre 
viste et stærkt revolutionært 
Sindelag. De gæve Demonstran
ter var imidlertid ikke allesammen 
lige stolte af Situationen, og da 
det store Øjeblik kom, da de 
skulde passere Præsidentpaladset, 
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var der flere, og deriblandt den 
tapre General Ørum, der hurtigst 
muligt tog Benene paa Nakken 
og stak af. Demonstrationen for
løb yderst fredsommeligt, og den 
efterlod sig hverken massakrerede 
»Betjente« eller forslaaede nys
gerrige, et sikkert Tegn paa, at 
Bolschevismen endnu ikke har 
rigtig fat blandt Internerne.o o

H. H.

Rygtet gaar,
at Hr. Pastor Messerschmidt vil have 

Diskussionsklubben omdøbt til Drøf
telsesforsamling. Gavnen derved skulde 
være at omsinde Forsamlingens Med
lemmer i fædrelandssindet Retning, dog 
ikke saaledes at forstaa, at Forsamlin
gen skulde vorde udelukket fra at drøfte 
mellemfolkelige Vanskeligheder og andre 
slige. Heller ikke skulde Ordbyttet vorde 
mindre vænt og besindigt end nu, og 
snild Tale, fremsat med skær Skel, vil 
stadigt kunne ønskes. Endelig ønsker 
Hr. Pastor Messerschmidt en Revselse 
indført for Fremmedordbrugere.

Diskussionsklubben.
Mandag d. 5. Maj 1919.

Emil Frederiksen: Michelangelo.

VI søger Kunstneren gennem Værket, 
men det er ikke Kunstneren som 

Menneske, vi søger, derimod hans Sjæl. 
Saa fordrer selve Tanken, at Kunst
neren maa have en stor Sjæl, en dyb 
Sjæl og — frem for alt — en skøn 
Sjæl.

Dette var Indholdet af Emils Ind
ledning. Efter denne tog han fat med 
Arme, Ben og Hoved, saa Papirstum
per, latinske Gloser og noget ube
stemmeligt, der meget mindede om 
Regndraaber, susede gennem Luften 
og stille bedækkede de betaget lyttende 
Tilhørere.

Michelangelo indtager en Særstilling 
blandt Alverdens Kunstnere. Denne 
Særstilling ligger i hans store Subjek
tivitet og i hans Forstaaelse af kunst
nerisk Skønhed. Hans Værker er hans 
egen Karakteristik, der viser ham som 

en dyb, bevæget og lidenskabelig 
Storhed.

Han var en lidenskabelig Grubler, 
der allerede tidligt stilledes ene — 
»svimlende ene«. Han fulgtes hele 
Livet af en stor Skare Misundere, der 
uforstaaende overfor ham paa alle 
Maader og Tider rakkede ham ned, 
men Michelangelo lod sig ikke kue. 
Blev Modgangen større, blev ogsaa 
Iveren og Kraften det. Og Kraft og 
Energi besad Michelangelo som ingen 
anden. Han var ogsaa meget vanske
lig at omgaas og han følte det selv. 
Han følte, at han slet ikke passede ind i 
Pavehoffet, hvor han færdedes og man 
forstaar, at Michelangelo aldrig blev 
hverken lykkelig eller tilfreds.

Hans Lidenskab var Arbejde.
Skulde han hugge en Statue, lavede 

han først en lille Voksmodel og hug
gede saa efter denne lige løs paa Mar
morblokken; men tit gik det naturlig
vis galt, og Mesteren forlod Arbejdet 
for aldrig at fuldføre det.

Hans Livs store Drøm var Julins
gravmælet, der dog ogsaa blev hans 
Livs Tragedie — i fem Akter, kende
tegnet ved fem Traktater. Han ejede 
en enorm Skaberkraft og hans Skaben 
er ogsaa helt uafhængig. Han var 
Idealist. Han vilde ikke fotografere 
Virkeligheden, men brugte dog Rea
lismen (?) som Middel til at naa Idealet.

Emil fortalte en Masse andre inter
essante Ting om Michelangelo og frem
viste og forklarede mange af hans 
Værker.

Hele Foredraget viste en glimrende 
Forstaaelse og en udmærket Udarbej
delse, kun havde det ikke været nødven
digt at fornærme Rafael og hans Beun
drere ved at skælde hans Madonnaer 
ud for »søde Bondepiger«. Michel
angelo er i sig selv saa stor, at det er 
unødvendigt at rakke Rafael ned for 
at hæve ham.

Klubben takkede Emil for det ud
mærkede Foredrag med en kraftig Klap
salve.

Dyre Jespersen.
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HOLGER FREDERIKSEN 

FOTOGRAFISKE ARTIKLER
Ordrupvej 100. — — Telefon Ordrup 710.

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

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.
Varerne bringes overalt.

Ærbødigst G. BELLING.

Jk. Al. ▲

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

4 CHR. POULSEN >
< JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.< ►
V ▼ V V V V 'V ▼ V ’V ’V'

I Sl" Vindjakke og Regnfrakke, é 
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, £
Hatr osdragter, Jakke og Nordfolktøj, A

køber man i

Spejder Depotet Nørregade 14.
Telefon: Central 3186.

Alt stærkt og billigt.
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ddo Id tiv ar terets SYlagasiner
SZlexis IVrem

Tlf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Chr. Larsens 1 Kl.s Haandskomageri
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

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

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.
Bernstorffsvej 127. Telf. Hellerup 1987.
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).



76 .HØJEN«

M OTTO HANSENS
I Papir- og

Galanterihandel
(E. Hansen).

Lindegaardsvej 17.
Telf. Ordrup 1477.

Ch ar 1 ott en lun ds
Tap et 1 age r.

Uhre, Briller, Plncenez.
Lager af alle Sorter Uhre. Ældste 
Uhrmagerforretning i Charlotten ■ 
lund. Største Oaranti. Reparationer 

rimelige Priser.

P. J. HYLLEHOLT,
Uhr- og Instrumentmager, 

Jægersborg Alle 20. Tlf. Ordrup 425.

Eneste
Special- Forretning.

Lindegaardsvej 38.
Telefon Ordrup 412.

Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
:: Fredensvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 31/, °/n 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 
37a %

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

Indbetaling af Skatter. “Hg

O Jægersborg Allé O VifWYA Rl/nim Jægersborg Allé Q 
J Tlf. Ordr. 1186 J VlggO Dj I Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J

CYKLEFORRETNING
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Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
T1973d Fredensvej 73 Tlf97o3rd’

Husk Mor 
paa at købe 

HOLMS 
MALT-KAFFE

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen —
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

Charlottenlund Materialhandel
(Kolonial & Vin 

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

Husk!
W. PETERSEN'S 

Skotøjs-Reparationsværksted 
107, Ordrupvej 107. 

Oluf fNietsen 

SKød- og 3-læ s de-Lids  alg. 
^elf Ordrup 4 7. 

^Jægers6org Sfllé 23. 

TORVEHALLEN 
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser, 
VARERNE BRINGES OVERALT.

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER 

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15
1. Kl- Reparationsværksted 

Moderate Priser.

Spis Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

G LARMESTER 
WALTHER JENSEN 

FREDENSVEJ 48. 
* — TELEFON 2 5 ORDRUP —
G " ... .. "B

BBBBBBBBBBBBBBBB
E. Hasselholt’s

■ Cigarforretning og Kiosk t*s b
Lindegaardsvej 9 

Telf. Ordrup 1504. 
H Stort Udvalg i Cigarer fra Lau- h 
g dets bedste Firmaer. B 
^BBBBBBBBBBBBBBBF

fNielsen,
§ do tøjs repaia tio n. 

ffevndanevej 13.
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’w. T. Ebbesens Eftf.^
1. Kl.s Kød- og

Flæskeudsaig
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække,
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

k. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER /. TOBAKKER CIOARETTER

IMPORT AE ÆGTE HAVANNA-CIOARER
O O ved B. ROSENBAUM Q Q 

Wj Jægersborg Allé
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.
Leverandør til

Varelotteriet.

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

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri. 

LUDVIG E. BOA.
= Moderne Binderi. =

5
i

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler opbevares for Vinteren.

r—————— 
Alb. Schimmel, 

Skrædder.
Lindegaardsvej 10.

Anbefaler sig med alt til Faget 
henhørende.V — . . . . . . . . . . .

WHIIIIWIIMI IIIIII Itu il

KI n Q K F N ^ernst°r^svej l\ I V ' h L 11 H1 •' Maltegaardsvej Tejeton
- ---------------------anbefaler sig til det ærede Publikum.---------------------------

GØR DERES INDKØB HOS

»HØJEN«S ANNONCØRER
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Kemp & Lauritsen
Jægersborg Alle 33. Telef. Ordr. 700 .'. 

Ingeniører for Udsalg af

Elektriske Anlæg /. Lamper og Kroner,

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

fflader og ffilms fremkaldes, og ff illeder forstørres for fflmatører.

HEDDA HALLAQER
TANDLÆGE

FRED EN SV EJ 4S

Ling©ri=Magasin©t 
(NANNA JESPERSEN) 

Jægersborg Allé 23 Telt. Ordr. 1179
Bluser, Kraver, Silkebaand, 

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

Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer 
bedste Saaler til Skolebrug, 

____________________________________ ALB. HOUBORG. 

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

Velassorteret Manufakturforretning.
........„«..s; J^yen Systue fyr ! )a >ne-< Garderobe, -i-------- - -=s
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„CHROMSAALEN”
Jægersborg Allé 20 leverer vandtætte Saaler

2 å 3 Gange stærkere end almindeligt Læder.

^isßeßuset, Ordrupvej Ild,
anßefaler sig ined altid første SKlasses 3-isß.

flåterne ßringes overalt. felf. Ordrup 1829.

S^rGodigst Qfv. §01'6718611.

LÆDER, SKOMAGERARTIKLER 
OG TRÆSKO

JÆGERSBORG ALLÉ NR. 40.
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