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Løvfaldets Tid

Vidunderlig skøn er Løvfal
dets Tid. Saadan er det vel 

hvert Aar, men aldrig har Sko
ven været skønnere end i Aar. 
Den er blevet skaanet for stærke 
Storme og haard Nattefrost, der
for stod den endnu i Begyndel
sen af November med en Rig
dom af Løv, Den slanke Bøg 
med de kraftige, kobberrøde 
Blade mødte overalt Øjet. Den 
majestætiske Lind, som ellers er 
den første til at tabe sit Løv, var 
hørgul med en Glans af Sølv. 
Ahornen var rød som den vilde 
Vin, men Tjørnen rød som Blod. 
Og mellem alle de skønne, bro
gede Farver knejsede de mørke 
alvorsfulde Graner. Der var stille 
i Skoven, kun Luften var levende.

Det var Bladene, der faldt. I 
Guld, Bronce og Cinnober kom 
de hvirvlende; de dalede saa lang
somt, som klyngede de sig til 
Livet, og lagde sig saa til Hvile. 
Løvfaldet minder om Døden, 
men det er en Død fuld af Skøn
hed og uden Smerte. Der er en 
dragende Skønhed over Skoven 
i Løvfaldets Tid; der er Poesi, 
men der er noget mere, noget 
højere, noget, ingen kan male og 
ingen give Udtryk for.

Det er, som Naturen folder 
sine Hænder og venter, og i 
denne Venten er der Højhed.

Den Dag, dette skrives, blev 
»det russiske Bjærg« rejst, og 
jeg fik den første Snebold i Nak
ken. — Det er Vinter. —

Berthel Schou.
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Venner langt borte!
(Fra »Højenes Korrespondent i Holland). 

(Sluttet).

Jeg har faaet en Invitation til 
Køln for der at fortælle alt 

om vort Arbejde — men det blev 
der ikke noget af denne Gang. 
Noget af det interessanteste paa 
den Dag var at gennemse otte 
dejlige Albums med Billeder, som 
Jesuiterne har samlet fra hele 
Verdens Fronter. Det er en stor
artet, enestaaende Samling med 
Billeder fra alle Verdens Egne, 
talrige Fotografier af gejstlige i 
deres specielle Uniform. Det 
gjorde et stort Indtryk paa mig 
at gense Pater Muckermann med 
Officerskasket, lang Officersfrakke 
og det præstelige Kors paa Bry
stet. Fra en eller anden obscur 
Egn i Serbien findes et morsomt 
Billede af Pater Klein. Da han 
heldigvis har generhvervet sit 
smukke, røde Skæg og tilmed 
taget en Fez paa Hovedet, ligner 
han ganske en tyrkisk Sultan. 
Paa en stejl Bjærgsti kommer 
Pater Sträter ridende paa et lille 
langøret Æsel. Nogle Billeder 
viser Gudstjeneste ved Fronten 
i smaa Birketræskapeller, eller paa 
et Sted under aaben Himmel 
med et Aeroplan som Baggrund, 
eller ogsaa i et transportabelt 
Automobilkapel. »Danskerne« for
klarer mig paa Dansk og Tysk 
de forskellige Billeder. De har 
især frygtelige Kommentarer til 

Billederne fra den serbiske Ko
lera, Flere af dem har haft Ko
lera eller ogsaa var det Tyfus; 
de har ogsaa arbejdet heltemo
digt; saaledes var vor kære Pater 
Küpferle og flere andre for Re
sten ogsaa en Tid beskæftiget 
med at vaske civile Kolerapatien
ter, som man havde samlet op 
paa Gaden! Jeg læste i de Dage 
nogle Artikler om Feltsjælesor
gen, hvori jeg saa, hvor vældige 
Vanskeligheder Feldpræsterne har 
kæmpet med, og dog ofte med 
imponerende Resultat. Naar f. 
Eks. 98 pCt. eller alle Katholik- 
ker i et Regiment gaar til Skrifte 
og modtager d. hl. Ko-mmu-nion, 
er det da et Resultat, der er 
værd at nævne, men ganske vist 
ogsaa et gigantisk Arbejde. Den 
katholske Præsts Arbejder ved 
Fronten maa næsten overstige 
enhvers Kræfter. Han skal holde 
Gudstjenester og forvalte de hel
lige Sakramenter, høre Tusinder 
af Skriftemaal, besøge Folkene i 
Skyttegravene, give døende den 
sidste Salvelse, begrave, skrive til 
de efterladte og sørge for de 
levendes Underholdning og Lek
ture; og laa Hærene saa endda 
stille, kunde dette vel efterhaan- 
den organiseres, men saa godt 
var det jo ikke, og Sjælesorgen 
af en Hær paa March kan ikke 
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blive fyldestgørende, selv om 
Præsterne stadig rider rundt. 
Næsten alle de unge Diakoner 
har været Sygepassere. En af 
Brødrene har under hele Krigen 
taget 30,000 Røntgenfotografier! 

ven. Det er egentlig snarere en 
lille Park med store Træer, høje 
Bakker, Smaasøer, Alléer og Zig- 
zaggange, dejlige Udsigtspunkter 
og Helgenstatuer rundt omkring 
i det grønne, to Tennispladser

Fra Katakomberne.

— Vi talte naturligvis ogsaa 
om politiske Spørgsmaal. Jeg 
mærkede, at Stemningen — na
turligvis — var meget pessimi
stisk blandt Tyskerne. Hvad det 
kirkelige Arbejde angaar, ser det 
dog lysere ud i Tyskland nu end 
før. — Den tredie Dag var jeg 
først til Gudstjeneste i Sygeka- 
pellet. Jeg begyndte min Re
konvalescens med en Tur i Ha- 

og stor Orønthave.
Næste Dag blev min sidste i 

Ignatius Kolleg, hvor jeg allerede 
følte mig helt hjemme, skønt jeg 
løb vild i de kilometerlange 
Gange, der alle er lyse og smukke 
og prydede med Gengivelser af 
berømte Malerier. Efter den hel
lige Messe blev jeg vist rundt i 
Huset og saa et Par Auditorier. Et 
af dem har et meget bredt Ka
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teder, der ogsaa kan bruges til 
Alter, naar de unge Klerke skal 
lære at læse den hellige Messe. 
Herinde stod et lille dansk Biblio
tek. Jeg saa ogsaa et af Væ
relserne, der var simpelt hvidkal
ket med et Krucifiks, et Par smaa 
Helgenbilleder, Seng, Bord med 
faa, men lærde og fromme Bø
ger. — Senere var jeg i Kælde
ren, hvor de selv fabrikerer Soda
vand. Det var Broderen med 
Røntgenfotografierne, som arbej
dede her. Gennem en lang Kæl
dergang naaede jeg over i Bage
riet, saa paa Arbejdet og talte 
med den elskelige lille Bror Bager 
— naa da, hvor han kunde, skønt 
han allerede er en ældre Mand. Han 
var Bager, før han traadte ind i 
Ordenen. Jeg spurgte ham, om 
de ogsaa her havde 8 Timers 
Arbejdsdag. Nej, heldigvis havde 
de da langt længere; han mente 
ikke, 8 Timers Dagen blev til 
Velsignelse. — Her slog det mig, 
i hvor høj Grad denne mægtige 
Institution aander og virkeliggør 
Klosferidealet ora et labora — 
bed og arbejd. Her bedes flere 
Timer af Dagen, men her arbej
des ogsaa paa Højtryk legemligt 
og især aandeligt, men altid med 
den friskeste Livsglæde. Jeg var 
i det store Køkken, mødte en 
Bror, jeg kender fra S. A. K., 
saa ind i Spisesalen, der, skønt 
den er saa stor, at Oplæseren 
maa raabe, dog ikke kan rumme 
alle Husets Beboere paa een 

Gang. Eftermiddagen var præget 
af Opbrud og Farvel. I Haven 
hilste jeg paa den store Dog
matiker og Theolog P. Pech, han 
talte netop med Pater Leiber om 
en forestaaende tysk Oversættelse 
af P. Essers Prædikener. —Fulgt 
af de to Højærværdigheder Schalk 
og Sträter naaede jeg endelig 
Toget og fik talt mit sidste Dansk 
i flere Uger. — Da jeg saa havde 
vinket Farvel til de to Patres og 
til deres store, gule Klosterbyg
ning, satte jeg mig ned og 
tænkte nogle af alle de gode 
Tanker igennem, jeg havde faaet 
i Ignatius Kolleg; da var det og
saa, jeg besluttede, at jeg vilde 
fortælle jer lidt derom. Et voila, 
her er det altsaa med Hilsen fra 
jeres gamle

Ven og Skolekammerat 
Jan Ballin.

Redegørelse.

I sidste Nr. af »Højen« rettede 
Referenten af Ballins Foredrag 

en, som han vel selv syntes, me
get bidende Kritik mod »Højen«s 
Bestyrelse.

Først kom en Bemærkning om 
vor store Iver for at faa Gæster 
til at holde Foredrag. Lad mig 
hertil bemærke, af der kun har 
værdt een Gæst, Br. Busch, hvis 
Foredrag var et af de bedste, 
der nogensinde er bleven holdt 
i »Højen«. De andre to Fore
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dragsholdere er nemlig aktive 
Medlemmer af Foreningen, og 
deres Foredrag var af den Art, 
at ingen har Grund til at være 
misfornøjet dermed; naar saa 
dertil kommer, at der ikke var 
andre Medlemmer, der saa sig i 
Stand til at holde Foredrag, maa 
vi være taknemmelige for, at disse 
tilbød sig.

Efter denne ret overflødige 
Bemærkning udtalte Referenten 
sin Forundring over, at Forman
den bød velkommen paa Dansk, 
og at dette nok var for at bi
bringe Medlemmerne Forstaael- 
sen af, at Abonnementsprisen 
paa »Højen« til Nytaar bliver 
1,50 Kr. At man indleder et tysk 
Foredrag paa Tysk, det kan jeg 
foistaa, men at man skulde ind
lede et dansk Foredrag paa et 
fremmed Sprog, det kan jeg ikke 
forstaa, at nogen kan mene. Og 
det med Abonnementsprisens 
Forhøjelse er helt misforstaaet. 
At Formanden sagde dette, var 
udelukkende, fordi det var bleven 
debatteret paa det foregaaende 
Bestyrelsesmøde. Emil Fr. skal 
forresten have Tak for de gode 
Ønsker om fede Indtægter.

Ønsket om Foredrag med Dis
kussion og uden Lysbilleder blev 
jo opfyldt paa sidste Møde, saa 
det vil jeg ikke nærmere gaa ind 
paa; men om »den lovede Fore
dragsliste«: Hvis Emil Fr. vilde 
have den Godhed at meddele 
mig, hvornaar den er bleven lo

vet, vilde jeg være ham meget 
taknemmelig. Den er blevet fore- 
slaaet og ønsket, men aldrig lo
vet.

Ellers slutter jeg mig fuldstæn
digt til Referenten.

Leo Chr.

Besøg!

Dr. Bertelsen er her, han kom
mer hos os i to Timer!« lød 

det; det var en »Discipel«, der just kom 
ind ad Døren, som Ordene blev hen
vendt til. »Var det ikke det, jeg sagde, 
saa maa jeg til at se paa Historien, 
jeg har (ved en Fejltagelse?) glemt at 
læse paa den«. Den arme Sjæl fik i 
en Fart Historien op, og saa blev der 
kilet paa, saa det var en Lyst at se: 
det kunde jo ikke gaa an at vise Dr. 
Bertelsen, at man tilfældigvis ikke havde 
haft Tid til at læse den Dag. Der var 
dog nogle enkelte, som intet vidste om 
Hr. Bertelsens Nærværelse og som 
Følge deraf ikke havde »præpareret« 
Lektien. Dette har sikkert været Til
fældet med et »Menneske«*)  i l.Oy.m. 
ved Navn S. R., der ellers aldrig glem
mer at læse paa Historie. Det kunde 
jo ogsaa være, at jeg havde taget fejl; 
thi S. R. søgte næste Time at over
bevise Læreren om, at det var paa 
Orund af »Nervøsitet«, at han ikke 
kunde et Muk, hvad det ogsaa godt 
kunde have været, eftersom S. R. i Ti
men ikke kunde faa anbragt sin Bog, 
som han gerne vilde; thi der var da 
stor Fare for, at Hr. Bertelsen vilde 
opdage ham, hvad der jo ikke havde 
været saa behageligt. Men lad os 
haabe, at S. R. har bedre Held med 
sig næste Gang.

Men til Gengæld søgte et andet 
»Menneske«, som er kendt under Nav

•] Magister Hansens Betegnelse for en Elev.
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nene »Madam Græsmark« eller »Manden I 
med Melonhatten«, at vise Hr. Bertel
sen, at det ikke var alle der ingenting 
kunde, ved at holde et helt lille alen
langt Foredrag om »Plinius’s Breve til 
Trajan« (se P. Munch, Oldtiden Side 
180, 27. Linie fra oven, 23. Linie fra 
neden). Men til Trods for at »Manden 
med Melonhatten« eller »Madam Græs
kar« — hvilket lyder lige saa godt 
som »Græsmark« — næsten hveranden 
Dag er nikot . . jeg mener har Hoved
pine, saa skal det dog siges til hans 
Ære, at han nok engang bliver en stor 
Taler.

£. N., 1. O.

En Misforstaaelse.
Pater Paulus fortæller; Dagen før 

det forrige Nummer af »Højen« udkom, 
saa en af de smaa Opslaget i Rammen : 
»Højen« kommeri Morgen!« —Olæde- 
straalende og klappende i Hænderne 
fortalte han sine Kammerater, at i Mor
gen skulde man — »rejse det russiske 
Bjerg!*

-SK-

Maglegaard I. M. — S. A. K- I. M. 
(2—0) (2—0).

Det havde regnet, og Spillerne 
gled hvert Øjeblik. Kolle

giet havde stærk Modvind i før
ste Halvleg, men det viste sig i 
anden, at det ikke var Vinden, 
der gjorde Udslaget. Paa mindre 
end 10 Minutter havde Magle- 
gaards Skole faaet et Maal. 1. 
Halvleg endte med 2 Maal for [ 

Modstanderne. Efter en ca. 4 
Minutters Pavse begyndte Spillet 
atter. Vi havde et Par Opløb, 
men desværre blev der ingen 
Maal.

Maglegaards Backer var meget 
gode, for naar Kollegiets For
wardskæde havde Opløb, blev 
Bolden hver Gang taget. Om
trent midt i Halvlegen hang det 
3. Maal i Nettet, og en ca. 3 
Minutter før Halvlegens Slutning 
blev det fjerde Maal skudt ind. 
Saaledes endte Kampen.

Til Undskyldning for os tje
ner, at to af vore bedste Spillere 
manglede, især savnede vi Per 
Perch; desuden maa vi indrømme, 
at Maglegaard-Skolens Spillere 
var os overlegne i Boldbehand
lingen og i Sammenspil.

K. Jensen, 1. M.

—O—

S. A. K-—Maglegaard Skole. 
(2-3).

St. Andreas Kollegiets 2. M. 
spillede Lørdag d. 8. November 
Kl. 315 en Kamp mod Magle- 
gaard Skolens 7. Kl. Ved Valg 
af Maal fik Maglegaard en ret 
kraftig Medvind. Kampen var fra 
Begyndelsen meget livlig, og ef
ter kort Tids Forløb fik vi Maal 
ved et Frispark; snart udlignede 
Maglegaard dog. Halvlegen kom 
altsaa til at staa (1—1). 2. Halv
leg gav os en god Hjælper i 
Vinden, men vi formaaede dog 
kunat faa eet Maal, medens Magle-
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H. H. DANØS BOGHANDEL
JÆGERSBORG ALLÉ 6 (HJ. AF FREDENSVEJ).

Alle Skolebøger. - Skolemateriel.

gaard fik 2. Det samlede Resul
tat blev altsaa 3 Maal til Magle- 
gaard og 2 til St. Andreas Kolle- 
g'e*- Dommer.

—O—

Foruden de2 ovenstaaendeKam- 
pe har Mellemskolen prøvet Kræf
ter i Klassekampe med Hellerup 
Gymnasium. Man havde ventet, 
at en lovende Reporterspire blandt 
de mellemstore vilde fortælle no
get om disse Bedrifter; men 
netop fordi saa mange kunde og 
burde have paataget sig det Hverv, 
var der ingen, der gjorde det. 
Lad saa de 4 Kampe her i 
Korthed nævnes under eet Bedst 
klarede 2. M. den. Der var Liv 
og Fart over det hele og godt 
Sammenspil. Hr. Henriksen burde 
have set den Kamp for at kunne 
tilgive sine Drenge nogle af de 
mange Fadæser, de lavede paa 
H. I. K.s Bane mod Maglegaard 
Skole. De smaa Fyre i 1. M. præ
sterede alt det, man kunde vente 
af dem — ogsaa af klodset og 

kejtet Spil. Rigtig galt kunde 
det dog ikke blive, og naar Front
spillerne svigtede, reddede Per 
altid Situationen. 1 4. M. 
har Midtermanden i Angrebs
rækken kun tænkt paa at vise 
sit formentlig fine Spil, men der
ved skaffet sin Klasse et Neder
lag og dokumenteret, at han ikke 
er moden til at spille paa et Hold. 
Men lad os dog ikke dømme 
ham altfor strengt. Ungdoms- 
fejl kan man rette paa, naar man 
faar Lov til at vokse sig stor og 
gammel og stærk.

Man sled vist godt i det paa 
begge Sider uden at yde noget 
nævneværdigt. Ved et Slumpe
træf fik Hellerup Maal, det ene
ste, der blev sooret i den Kamp, 
og det Maal gjorde vel heller 
ikke vor Maalvogter Karl B.s 
gode Ry Afbræk. 3. M. fik Klø, 
som fortjent. Til Tider troede 
man virkelig, Føreren Harry og 
Halvdelen af Spillerne kappedes 
i usselt Spil. Godt, at i Halv
mørket ved 5-Tiden ingen kunde 
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se den dirrende Harme og de af 
Skamfølelse blussende Kinder 
hos Forsvarernes Trio. Ja, det 
er sandt, Bror, at en Herre, der 
havde set paa Kampen, overfor 
Skolens Lærere fremkom med den 
Ytring: »Daarligere Boldspil har 
den Plæne vel aldrig set!«; men 
han tilføjede ogsaa: »Det er Synd 
for de to ypperlige Backs!«

Tilskuer.

Intet er galt uden at være godt 
for noget!

Vigerslev-Ulykken er bleven omtalt 
i alle danske Blade. Mange har slaaet 
Kapital ud .af den. Det vil »Højen« 
ikke gøre, men den føler sig moralsk 
forpligtet til at strejfe den. Aarsagen 
er følgende:

Ulykken fandt Sted Kl. 9 paa Alle
helgens Dag (Novemberlov.) To af 
vore interne Kammerater havde Dagen 
over været i Glostrup, men faaet strengt 
Paabud om — ifølge Traditionen — 
at være tilbage paa Kollegiet Kl. 73/4. 
De blev som Følge heraf nødte til at 
vende hjem med et forholdsvis tidligt 
Tog.

Det vilde være til Gavn for mange 
af d’Hrr. Interner at overveje, hvad der 
var sket, om de havde overtraadt Fri
sten og f. Eks. var taget hjem med 
Kallundborgtoget.

En smuk Efteraarsmorgen.

JEG var blevet hurtig færdig med at 
klæde mig paa den Morgen og stod 

nu og saa ud af mit Vindue, der ven
der ud mod Charlottenlund ogOidrup.

Det var en ualmindelig smuk Morgen.
Tilvenstre hæver Solen sin gyldne, 

straalende Skive mod den rene, blaa 
Himmel; det skærer i Øjnene, naar 
man ser paa den, da den allerede er 
temmelig højt paa Himmelen. Jeg ny
der rigtig Solens varme Straaler de 
sidste Minutter, før den forsvinder bag 
Kirketaarnet. Da den er forsvundet, 
vender jeg Blikket ud mod Byen. Her 
møder der mig et smukt Syn. Rundt 
omkring mellem Husene og Træerne 
svøber Taagen sig. Noget borte ser 
man det øverste af Charlottenlund Skov. 
Trætoppene synes at svæve i Luften, 
medens den nedre Del af Skoven er 
skjult af en Taagebanke. Ejendomme
ligt er det ogsaa at se Husenes Skor
stene rage op af Taagen, medens selve 
Huset kun skimtes som en ubestemme
lig Masse.

Allersmukkest er det dog at se Træ
erne med deres gule, grønne, røde og 
brune Blade, hvorpaa Morgenduggen 
perler, klart belyst af Solen, medens 
de fine Taagestriber svøber sig som 
gennemsigtige Slør omkring den nedre 
Del af Træerne.

Pludselig ser man hvide, tunge Taage- 
bjerge stige op gennem det ellers 
fuldstændig rolige Taagelag. Det er 
et Tog, som er kørt forbi. Dampen 
fra Lokomotivet antager de mest fan
tastiske Former; det er ligesom om 
en mægtig Bjergkæde pludselig er vok
set op af den flade Taageslette.

Det var i Sandhed en vidunderlig 
Morgen, langt smukkere end det er 
muligt at beskrive den. Desværre sva
rede Dagen ikke til Morgenen, idet det 
blev en af disse kedelige Graavejrsdage, 
som det danske Efteraar er saa rigt 
paa, uden Spor af blaa Himmel eller 
Solskin. s. r. i. o.

I Historietimen i 4. F. Læreren-. 
Hvor mange Stifter har Danmark?« 

- Niels! — Niels: »Syv, og med de 
tre (Niels griber i Lommen), jeg har i 
Lommen, ti«.
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Skolebladet »Højen« har for nogen 
Tid siden modtaget et Brev og en Hil
sen til alle Kammeraterne fra Frants 
Leudesdorff. Vi mener ikke, det er 
anbragt at lade det trykke; men da det 
paa den anden Side er et Brev til Kam
meraterne, anser vi det ikke for en 
Redaktionshemmelighed og gengiver i 
al Korthed Indholdet:

L. forlod Danmark den 15. Oktober: 
Brevet var dateret Vardø d. M/io- Han 
var naaet til Vardø efter flere Gange 
at have været nær ved at drukne. Nu 
er han enten i Gendarmeriet i Archan
gelsk eller ved Fronten. Hans Adresse 
er; »Korporal F. L., Den skandinaviske 
Legion«, Archangelsk, Rusland.

Han skriver, at han vil blive meget 
glad for at høre herhjemme fra. Gør 
ham den Glæde, — han kæmper for 
Civilisationen, altsaa i hver enkelt »Høj- 
bo«s Interesse. Han faar »Højen« til
sendt hver Gang. Indlever Brevet til 
Redaktionen, og det skal under den 
strengeste Diskretion blive viderebefor
dre! sammen med Bladet. Vedkom
mende, der agter at skrive, kan ved 
Henvendelse til Redaktøren laane Leu- 
desdorffs Brev.

—o—

I Julenummeret — om vi da tør kalde 
det næste Nummer saaledes, for store 
Sager bliver det næppe, naar man be
tænker, at Trykningen af et alminde
ligt, enkelt Nummer beløber sig til 95 
Kr. og andre Skoleblade, af den Grund, 
»Kvas« f. Eks., allerede er gaaet ind 
før Sommerferien. I »Julenummeret« 
altsaa, agter vi at bringe — ikke 
et »Lærergalleri«, saaledes som et for
masteligt Bestyrelsesmedlem engang 
vovede at foreslaa, — men en Række 
Snapshots fra det forløbne Aar, og de 

tre bedste belønner vi med en »Lomme
bog for Skoleelever 1920«.

—o—
Da vi alisaa maa faa en Mængde 

Annoncer ind for at stille et >Julenum
mer« paa Benene, som vi kan være be
kendt, lover vi alle dem, der skaffer os 
en Annonce — smaa modtages med Tak
nemmelighed, store med Begærlighed — 
til Gengæld 15 % af vedkommende An
nonces Værdi.

—o—
Sluttelig kunde det more os at fast- 

slaa, om der endnu findes nogen inden 
for Kollegiets Mure, der kan tegne — 
som i Tontis og Roussells Dage. Den 
bedste Tegning, der kunde tænkes an
vendt i Skolebladet, belønner vi med 
halv Abonnementspris til næste Aar 
— i den faste Overbevisning, at vi der
ved ikke løber nogen stor Risiko. Sæt 
nu en Ære i at gøre os til Skamme!

Her er altsaa tre Opgaver at løse til 
næste Nummer! Vi haaber at faa saa 
mange Løsninger som muligt, især af 
den anden — den er jo Betingelsen 
for at de andre kan komme til deres 
Ret.

Artikler, Fotografier og evt. Tegnin
ger samt Annoncer maa være Redak
tionen, henhv. Annonceekspeditionen, 
i Hænde inden den 8. December.

—o—
Til Frimærkesamlere:

Dersom der endnu findes saadanne, 
vil følgende være af Interesse for dem:

Pater Rambo, derfor nogle Aar tilbage 
var Præfekt paa Kollegiet, og som saadan 
har vundet mange Venner her, vil gerne 
mod et Par Linjer sende brasilianske 
og andre sjældne Frimærker til inter
esserede. Men derfor er det jo ikke 
udelukket, at ogsaa andre vil bryde sig
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E. Hasselholt's
■ i«- Cigarforretning og Kiosk tm

Lindegaardsvej 9 
Telf. Ordrup 1504.

g Stort Udvalg i Cigarer fra Lan-
■ dets bedste Firmaer.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

Oluf Nielsen
SK ød- og S-læske-Xldsalg.

Telf. Ordrup 47.

fjægers6org ddlllé 23. 

om at træde i Forbindelse med Pater 
Rambo, hvis nuværende Adresse er;

Ill. R. P. Ign. Rambo, Oymnasio 
Santo Catharinense, Florianopolis, Brasil.

Filosofi hos en 10-aarig: »Mennesket 
har fri Villie, vores Hund ikke. Men 
hvordan faar Hunden, der har Halen i
Vejret, den ned igen?«

Hvordan der er i Amerika.
I Amerika er der mest Villaer og 

meget faa Lejekaserner. Vejret er ikke 
saa koldt som i Danmark og det reg
ner heller ikke saa meget.

Indianerne er slet ikke saadan, som 
man tror, de er. De har langt Haar 
og har mørkt, brunt Skind og er altid 
meget snavsede. De kan kun tale gan
ske lidt Engelsk. De bærer Babyerne 
paa deres Rygge og er ikke saa vilde 
som dem i Biografteatret. (Forts.)

Per Albrechtsen,
4. Forberedelseski.

Uhre, Briller, Pincenez.
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.

I en Forb. Kl. efter Maanedskarak- 
tererne. P. Scha: »Er Karaktererne 
gode, Niels?« N.: »Jo Tak! Jeg har 
faaet ug i Bibel og ug i Danmarks
historie«. P. Scha: »Det er saamænd 
fint! Du er vist dygtigere end Brød
rene Henrik og Sven?« N: »I det 
mindste foreløbig«.

77. ^Nielsen, 
§ kotøjsreparation. 

£Jern6anevej 13.

Avertér i „Højen“

FORENINGEN

3. November.
H. Kristensen: Sociale Problemer.
FTER at vi i Foreningen i lang Tid 
udelukkende havde haft Foredrag 
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uden Diskussion bagefter, havde vi 
denne Gang en rigtig Diskussionsaiten.

Foredragsholderen indledede med 
nogle Bemærkninger om Diskussionens 
Formaal. Vi skal øve os i at kunne 
gaa til Bunds i en Sag, opdage even
tuelle Fejl i en Paastand, saa vi ikke 
besnæres af Talemaader. Det gælder 
ikke om at forsvare sin en Gang frem
satte Mening til sidste Tøddel, men 
om at finde Sagens Kerne, Sandheden.

Kristensen fremsatte nu en Del me
get socialistiske Tanker, som var stillet 
noget paa Spidsen for at lette Diskus
sionen:

Kristensen hævdede saaledes, at alle 
var født frie og lige; men der var saare 
mange, hvis Ret undertryktes. Det 
kunde aldrig blive saadan, at alle var 
lige velstillede, da Evnerne var forskel
lige hos de forskellige Mennesker, men 
ingen burde have bedre Chancer end 
andre, fordi deres Fædre var rige. Der
for burde Arveretten afskaffes!

Staten maatte fremfor alt sørge for 
Jordens Opdyrkning og hindre den 
skadelige Koncentration i Byerne. Vi 
maatte saa vidt muligt bort fra det 
upersonlige Arbejde, og Arbejdstiden 
maatte indskrænkes til 5—6 Timer, saa 
Arbejderen kunde faa Tid til at dyrke 
sine personlige Interesser.

Foredraget smagte lidt af Syndika
lisme, og der var nok, som kunde an
gribes. Især faldt Arverettens Afskaf
felse ganske selvfølgeligt Tilhørerne for 
Brystet. Hvis en Mand ved, at hans 
Børn aldrig faar nogen Gavn af de 
Penge, han tjener, saa vil denne Be
vidsthed hæmme hans Arbejdsiver stærkt. 
Staten vil lægge sin kolde Haand paa 
det personlige Initiativ, hvis Arbejdets 
Organisation skal gennemføres. Reli
gionens Betydning for Samfundet maa 
ikke undervurderes og burde have væ
ret fremhævet af Foredragsholderen. 
Den korte Arbejdstid paa 6 Timer vil 
virke demoraliserende, hvis Arbejderen 

i disse Timer kan tjene nok til Livets 
Ophold.

Diskussionen var alt andet end mat: 
det var dog kun nogle faa, som stadig 
førte Ordet, og som ogsaa gjorde 
det til Gavns: men naar vi faar nogle 
flere af den Slags Møder, kommer Tale
gaverne nok med Øvelsen.

Sekretær.

Onsdag d. 3. December
Kl. 5V2

afholder Foreningen »Højen« 
sin aarlige 

Generalforsamling 
med Valg af den ny Forenings- 
og Bladbestyrelse. Alle de, der 
har været Medlemmer af For
eningen i 2 Maaneder er — ifl. 
Lovene — berettigede til at af

give deres Stemme.

Mandag d. 15. Decbr.

Kl. 5 /2:

Foredrag af 
Emil Frederiksen

om

„Ludendorff:
Krigseri ndri nger“.

HOLGER FREDERIKSEN 

FOTOGRAFISKE ARTIKLER
Ordrupvej 100. — — Telefon Ordrup 710.
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Uo Idttv arterets SYlagasiner
STlexis TOvem

Tlf Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Si" Vindjakke og Regnfrakke, ft
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, A

Matr osdragter, Jakke og Nordfolktøj,

Hammond! BonHmdw ft
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 

køber man i A
Spejder Depotet :: Nørregade 14. X

Telefon: Central 3186. J
Alt stærkt og billigt. @

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tlf973d Fredensvej 73 T,f97o3rd-

Husk l^oir
paa at købe 

HOLMS 
MALT-KAFFE 

Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.



»HØJEN« 141

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen =
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster ofj Fantasi.

Charlottenlund Materialhandel
(Kolonial & Vin |

GEORG PETERSEN f

I Jernbanevej 13 - Tlf. Ord. 367 ■

Høgfeldt & Andersen
aut Kloakmester og Entreprenør.

Scholdansvej 13, Telf. Ordrup 946

Entreprenør Andersen-. Fredensvej 461 
Telf. Ordrup 1135.

N. P. POULSEN
Hjemmelavet Paalæg 

I. Klasses Flæsk

37 FREDENSVEJ 37

GJENTOFTE BOGHANDEL
TELEFON 147

BØOER :: PAPIR

FOTOGRAFISKE ARTIKLER

Chr. W. Rasmussen 
Købmandshandel 
Fredensvej 37 ' Tlf. Ordr. 72

Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

En Annonce

„HØ JEi“s

Julenummer
er

Guld værd.

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrupvej 107.

e._______________________________9
GLARMESTER

WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
— TELEFON 2 5 ORDRUP — 

ff----------------------------------------------- D
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W. T. Ebbesens Eftf.
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer, 

Rygsække, 
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

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

IMPORT AF ÆGTE HAVANNA-CIGARER

p Q ved B. ROSENBAUM Q O
J æge rs b o r g A11 é

Uge for Lindegaardsvej.

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til
Varelotteriet.

Tlf. Ordrup 717.
^4 Blomsterforretningen
J „Le Jardiniere

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.

Hib. Schimmel,
Skrædder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

Lingari-Magasimt
(NANNA JESPERSEN)

Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.
Sk@tojs-B©wati@n L

Jægersborg Allé 54. Telf. Ordrup 1756.
Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer
A.'V bedste Saaler til Skolebrug, ▼a.

ALB. HOUBORG.
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Frugtforretningen „Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

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

Ærbødigst G. BELLING.

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

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

3^lader og 3dlms fremkaldes, og Stilleder forstørres for Slmatøver.

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).

■ riiiiiiiiiiiiiriiiiiimniiriTiTTmi

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

Velassorteret Man ufaktu rf or r etn i n g.
— = Egen Systue for Dame-Garderobe. =
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9 Jægersborg Allé 9 Rwimi Jægersborg Allé 9J Tlf. Ordr. 1186 J VlggU Dy I Ulli J Tlf. Ordr. 1186 J
C Y & L E F O K R E T N I N G

▼ GØR DERES INDKØB HOS

»HØJEN«S ANNONCØRER

Chr. Larsens S Kl.s Haandsko mageri
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

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