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Nr. 4 Januar 1913. 2. Aarg.

Grésil rend le toit blåne
Voila le jour de l’An.
D’un cæur ami je vons souhaite
Des jours bénis, des jours heureux 
Nombreux
Des jours de féte.

Fra Skolen.
Afslutningen 1912.

Skolen holdt Lørdag den 21. 
December f. A. Kl. 10 Afslut- 
slutning i Gymnastiksalen. For
uden Eleverne var der talrige 
Forældre, Søskende, Lærere og 
Lærerinder til Stede.

Hr. Haase lagde for, idet han 
smukt præluderede over de for
skellige Julesalmer. - - Derefter 
sang man „Julen har bragt vel
signet Bud“ og „Højt fra Træ
ets grønne Top.“

Saa kom endelig den længe 
ventede Lodtrækning paa de 
Billeder, som forskellige Elever 
havde skænket til velgørende 

Øjemed (forskellige Juleindsam
linger). Der var ialt 8 Træk
ninger, hvoraf O. Hansen fra 
4de Klasse vandt „den blaa“, 
idet han havde det heldige 
Nummer: 38, og Povl Schelle- 
rup fra II. G. vandt „den røde 
med noget grønt paa“ ; paa 
Nummer 58.

Da Billederne var uddelt til 
de respektive Ejere, steg Be
styrer Madsen op paa en Stol 
og holdt en lille Juletale til 
samtlige Tilstedeværende.

Derefter blev „Dejlig er Jor
den" sunget.

Nu var alle Julelysene slukke
de, og man tog derfor Afsked 
med Kammeraterne, Lærere og 
Lærerinder, hvorefter man be



gav sig hjem til den mere hyg
gelige „Kakkelovnskrog" — 
glad og tilfreds over, at der 
endnu var 3 Dage til Juleaften. 

Kritiker.

Af Programmet for 

Elevkoncerten 
hidsætfes flg.:

Orkestret:
1. Grieg: Aases Død.
2. F. Mendelsohn Bartholdy: Hoch- 

zeitsmarsch (aus dem Sommer- 
nachtstraum.)

3. A. Boieldieu: (Ouverture zur Oper): 
Der Calif von Bagdad.

4, Gade: Adante.
Solo (Violin):
Limkilde spiller 2 Stykker.
Sang:
(Af Gluntarne)

1. Upsala ar bast!
2. Slottsklockan.

Dirigent: Hr. Haase.
Flere Navne:
Violoncel: Cai Fischer, Poul Liitz
hoft og Amstrup.
Violin : Schmiegelou, Riesager, Kay 
Nielsen og Aage Liitzhoft.

Puk.

Hr. Overretssagfører

Anders Hvas's
Foredrag.

Mandag den 9de December 
1912 holdt Hr. Overretssagfø
rer

Anders Hvass

et Foredrag „Jorden rundt", i 
Skolens Gymnastiksal.

Blandt Tilhørerne saas flere 
kendte Ansigter. Vi nævner: 
Fru Overretssagfører Anders 
Hvass med Sønner, Frk. Inge
borg Mullerts, Hr. Dampskibs
fører Th. Gjerløff og Frue (med 
Sønner), Hr. mag. F. Bøgh, 
Fru Lund, Fru Henrik og Otto 
Madsen, Frk. Elly Helwig, Hr. 
Litograf Hass med Søn, Hr. 
cand. mag., Insp. Otto Madsen, 
Frk. Georgia Hansen, Hr. Gym
nastiklærer, stud, theol. F. E. 
Christensen samt Frk. Ingrid 
Liitzhoft.

Foredraget, der var lige saa 
interessant som Hr. Redaktør 
Fritz Magnussens, blev modta
get med stærkt Bifald. Od.



„Brændpunktet".
bringer Hr. Gymnasie-Lærer, 
cand. theol. Valentiner Branth. 
der er udnævnt til Inspektør 
ved Jagtvejens Skole, en hjær- 
telig Lykønskning.

Vor Brevkasse.

Vi har modtaget følgende:
„Jeg ser, at „Brændpunktet" 

opfordrer den danske Ungdom 
— ikke til at kæmpe med aan
dens vaaben for fædrelandets 
fremgang -- men til at slaas, 
til ganske gement og raat at 
myrde deres medskabninger, 
som de maaske oven i købet 
staar i gæld til i aandelig, ja 
maaske ogsaa i materiel hen
seende.

Maa jeg spørge, hvad er me
ningen ?

„Brændpunktet" skal vel ikke 
være en miniatureudgave af 
„København" og „Hovedsta
den" 1

Vi svarer:
Ovenstaaende skal vistnok 

sigte til vort lille Stemningsdigt 
i sidste Nummer. Vi kan kun 
iopfordre Bladets anonyme „Vel
gører" til at læse Digtet endnu 
en Gang. De aandelige Vaaben 
er gode nok, naar det drejer 
sig om aandelige Spørgsmaal, 

men — „naar Fjenden truer 
Danmarks Hær", .da hjælper 
kun en pansret Næve. Vi kan 
ikke tænke os en prøjsisk Hær 
i Krigstilfælde gaar uden om 
Danmark, fordi vi logrer og 
peger paa vor „Kultur" — nej, 
da gælder det kun om at have 
et kraftigt Forsvar. Hvis vor 
„Velgører" ikke var blind for 
de utallige frivillige Korps af 
unge danske Mænd i alle Al
dre, vilde han forstaa, at vi ik
ke er en Miniatureudgave af 
„Hovedstaden" og „Køben
havn" (eller overhovedet af no
gensomhelst Avis), men — at 

I vort Digt kun er et lille Udtryk 
for Aanden i Størstedelen af 
den danske Ungdom.

Senere i Brevet:
„I de sidste numre synes jeg 

at kunne spore reminiscenser af 
den i de omkring Raadhusplad- 
sen beliggende bedre bevært
ninger herskende jargon. Væk 
med den!

Jeg havde meget andet paa 
hjærte, men jeg vil nøjes med 
disse bemærkninger".

En, der vil bladets vel.

V i svarer:
Vor „Velgører" maa være me

get bekendt med Cafélivet i de 
forskellige Dele af Byen, siden 
han endog angiver fra hvilke 
Caféer vor „Jargon" stammer. 
Vi kan kun meddele, at vi ikke 



er meget bekendt med Jargo
nen i samtlige københavnske 
Caféer.

Red.
*

Redaktionen opfordrer stadig 
Læserne til at udtale sig skrift
ligt (dog maa der herefter være 
Navn under Brevet — anonyme 
Breve besvares ikke mere) om 
Bladet, dog kan Indsenderne 
ikke gaa ud fra, at Bladet skal 
skifte Mening eller Standpunkt 
eftersom Vinden blæser.

Red.

P. Mullers System,

som vi gerne vil have indført 
efter vore Gymnastiktimer.

Ved samme Lejlighed bemær
ker vi:

Kan vi ikke faa et Spejl, en 
Børste og en Kam i Omklæd
ningsværelset? Eventuelt ogsaa 
Trætøfler (10 -12 Stk.; i Til
fælde „Systemet" gaar igen
nem. Medicus.

Det muntre Hjørne.

XVI.
Gode Miner til slet Spil.

Frk. Andresen bestormes i et 
Selskab med Anmodninger om 
at spille. Unge Frants Hansen, 
der ikke altid er lige heldig, 
siger endelig:

„Min bedste Frøken, lad Dem 
overtale og gør gode Miner til 
slet Spil.

XVII.
En Krone.

En Lærer i en Kommune
skole udlovede 1 Krone til den 
af Drengene, der kunde give 
ham en Gaade, som han ikke 
kunde gætte. En lille Fyr stak 
Haanden i Vejret.

„Hvad er det for en Lighed 
mellem mig og Prins Frede
rik ?“

Læreren pinte forgæves >in 
Hjerne. Tilsidst maatte Dren
gen selv frem med Løsningen:

„Vi venter begge paa Kro
nen!"

XVIII.

Ældre Herre: „Hov, pist — 
Kusk, hva' koster det at kore 
til Ladegaarden ?“

Kusken : „Ja, det kommer an 
paa, De ska' maaske blive der 
med det samme ?“



XIX.

En fordrukken Bisse har 
faaet et stort Glas Brændevin 
og udbryder begejstret:

„Den som nu havde en StaaL 
traad, saa jeg kunde trække 
Snapsen op og ned i Halsen.“

XX.
Roman blomster.

Trods de brændende (faslyg
ter funklede dog Stjernerne paa 
den klare skyfri Himmel.

Efter at Portieren havde luk
ket sig bag de Elskende, sneg 
med sagte Trin en k v i n d e- 
lig Fod sig.ind i Værelset og 
slukkede med egen Ha and 
Lyset.

XXL

1) Der er mange, som løber 
bare af den Grund, at Kre
ditorerne ikke vil lade ham 
g a a.

2) Din Elskede er Dit Alt, 
Din Frue Din Halvdel.

3) En Forening kan bestaa 
af blandede Elementer og 
alligevel tælle lutter Tølpere.

Misforstaaelse.
XXII.

1ste Student : „Nu tror jeg, 
at jeg har været heldig. For 
et stort prægtigt Værelse, god 
Kaffe om Morgenen — ja, ikke 
at glemme dejlig Toddyve

r a n da - skal jeg give 25 
Kroner!“

2den Student: „Hvad der til
taler mig mest af alle disse Her
ligheder, er ubetinget T o d d y 
h v er anden Dag 1“

XXIII.
Perler fra Skolebænken.

- „Nogle Mennesker har sat 
sig til Maal at opnaa en stor 
Formue, andre et stort Embede 
og atter andre den evige Salig
hed. Til intet af disse Maal 
maa der stræbes med uretfær
dige Midler/'
(Af en Stil ved Studentereksamen 1901.)

„Hvo, som ikke er med 
mig, er imod mig, som hin 
gamle Konge sagde.“

(Af en Kadetstil.)

„Bedækket med Støv og 
Krudtrøg ilede Alexander den 
Store fra Slaget/'
(Af en Stil ved Studentereksamen 1904.)

- - „Medgang og Modgang, 
disse to saa forskelligeEgenska- 
ber for Menneskene, er saa at 
sige hinandens Konkurrenter: 
Medgang er Luksus, og Mod
gang er — ikke Luksus !“
(Af en Stil ved Studentereksamen 1904.)

Aleksander og Napoleon var 
begge store Feltherrer. ■ Vi] 
man derimod spørge, hvem af 
disse to, der var den største — 
bliver Svaret ubetinget ja.

(Af en Stil ved 4. Mellemskolekl.)



Fra vore rejsende 
Korrespondenter.

V.
Køln.

Vi besøgte dernæst Kirken 
„Sancta Maria, im Kapital", 
,,Minoriten“. Kirke „Jesuiten" 
og ,,Andreas" Kirken, ligeledes 
,,Ursula" og den dejlige Ge- 
reon. Denne sidste Kirke er 
højst ejendommelig, interessant 
og overordentlig pragtfuld. Den 
er bygget paa det Sted, hvor ef
ter Sagnet flere. Hundrede krist
ne Soldater led Martyrdøden 
under den diokletianske Forføl
gelse. Til det langstrakte Kor 
slutter sig et 10-kantet Kirke
skib. mellem hvert Hjørne et 
Alter med Stensarkofager, der 
efter Sigende gemmer disse 
Martyrers Ben. Fra Kirkerne 
gik vor Vej til det Wallraff-Ri- 
chardske Museum ; meget inter
essant : Skulptur, Malerier og 
Antikviteter. Blandt Malerierne 
kan nævnes: Dronning Louise 
af Preussen, en dejlig Skikkelse; 
Dronning Elisabeth, hævende 
Haanden for at gribe Pennen, 
der skal underskrive Marias 
Dødsdom; Cromwell ved sin 
Datters Dødsleje; Galilei i 
Fængslet; de sørgende Jøder 
ved Babylons Floder; Kejser 
Wilhelm den 1ste til Hest; Bis- 
marck, Moltke, Roon. — Om 
Eftermiddagen spadserede vi i 

„Volksgarten", en meget smuk 
Park med et vældigt Spring
vand, Ridebane, hvor Officerer 
dresserede deres Heste — og 
Folk, baade store og smaa, som 
glædede sig ved Livet. Det var 
morsomt at se ogsaa i Køln lidt 
naturligt Liv, vi var nemlig ved 
at blive, melankolske af alle de 
katolske Kirker, Messer og 
Klokkeklang. Køln er en meget 
imponerende By, ikke paa sam
me Maade som Hamburg, der 
glimrer ved sine Boulevarder, 
Porte, Haver og Cafeer; men 
mere ved solide og pragtfulde 
Husrækker og alle de vældige 
Kirkebygninger. Hansa. Ring 
og deutche Ring er nydelige 
Dele af Byen, hvor der er Bou
levarder. Vi saa, kan jeg næ
sten sige, kun Arbejdsvogne, 
trukne af vældige Heste, hvis 
Lige vi aldrig havde, set Mage 
til i Størrelse; Vognene var og
saa kolossale ; og Sporvogne gik 
i alle Retninger. Her saa vi og
saa for første Gang Flunde an
vendte som Trækdyr. De spæn
des under Vognen og man bru
ger indtil 3 Hunde til en Vogn. 
Æsler saa vi ogsaa brugte her, 
især foran Mælkevogne, ligele
des Okser, brugtes paa Marker
ne. — Butikkerne var overor
dentlig smukke med mange fri
stende Sager.

X og Y.
20®



H. Christensens 
Bog- og Papirhandel,

GI. Konøevej 105. — Telefon 2664.

Eget Bogbinderi. Eget BogtryKKeri.
Leverandør til Henrik Madsens Skole.

Alle Skolebøger. Alt Skolemateriale.

Gør Deres 
Indkøb 

hos

Harald Børgesen,
FrederiKsberggade 28.

Slæder Ski 
Lystfiskeri

Bueskydning 
Salonbøsser 
Skydeskiver 

Spejderartikler
Svøm merekv.

Tennis 
Fodbold 
Cricket 
Boccia 

Krocket 
Kastespil 
Skøjter

Skejler .hiker
Cykleforretningen ‘Aladdin,

Frederiksberg AHé 70.
Telf. Vester 1715 x.

NB. Husk at lade Deres Cykle reparere 
og oppndse i Vintermaanederne. Op

bevaret, til De ønsker den, uden
ekstra Udgift. ■—

MUSIK
Klavérundervisning tilbydes 1,50 Kr. i 
Timen. Povl Floor.

Vendersgade 25 2.

Tysker-Kuren.
„Brændpunktet" vil herved ud

trykke sin Beklagelse over Kul
tusministeriets Stilling til den 
tyske Inspektion af danske 
Skolebøger og haaber, at Mini
steriets Svar ved en eventuel 
Gentagelse bliver:

Pas jer selv!
Politiker.

Vilhelm Hass,
Glarmester,

Niels Ebbesensvej 25, 
anbefaler sig med alt 
— til Faget hørende —

Den første Sne.
Der er Sne paa Legepladsen i 

„lange Baner" (Glidebaner); og 
saa kommer det traditionelle : „I 
maa ikke kaste med Sne". Det 
e r dog, som at slaa Vand paa 
en Gaas. Autoriteterne tager sig 
en Tur fredeligt og roligt — 
og saa ryger der en Hat.-------  
Plattens Ejer vender sig — ikke 
en Synder at opdage — — jo 
vist, der ses en Næsetip bagved 
Muren og hvis Vedkommende 
ikke var fra II G., jeg siger ikke 
hvad — —.

Hattens Banemand.



Naar De vil købe „Fotografiapparater14, eller De vil have 
Oplysninger om Fotografien, da henvend Dem til os. Vi 
giver gærné alle Oplysninger. Vore • „Sigurd44 og „IllonP 
Plader er enestaaende.

Kongsbak Q. Cohn, skovbog. i

Deres Fodtøj bør De købe
i

»Skotøjsfabrikernes 
Udsalg, 

FalKonérallé 3.
Telefon: Godthaab 615 y.

Alt i fix ogmoderne Facon, 
Reparationer udføres.

Køb og læs ..Brændpunktet'1. 

Annoncér i ..Brændpunktet".

»Brændpunktet«« Læsere an
modes om at gøre Deres Ind
køb hos dem, der annoncerer 
: i Bladet. :

Stort Udvalg i Skolelodløj.
Reparationer udføres 
- bedst og billigst. -

Skotøjsforretningen JREM“.
M. Weilgaard.

GI. Kongevej 135.
Leverandør til Brugsforeningen 
for Embeds- og Bestillingsmænd 

■— samt Læger, •—

Boldspilrekvisitter 
købes bedst og billigst i 

Foreningen til Indkøb af Bold
rekvisitter.

Vestervoldgade 8. 
København B.

(Aarskontingent 50 Øre.)

Husk 
Skolens Boghandel

H. A. Sølling.
H. C. Ørstedsvej 42

(Hj. af Forchhammersvej.)
Telf. 2340.

Stort Lager af Skolebøger og Skole
rekvisitter til Henrik Madsens Skole.

Vor Frue 
Boglade.

Største Udvalg af udenlandsk 
Literatur i billige Udgaver. 
— Forlang Katalog.
Nørregade 13. Tlf. 9612.

Redaktionen sluttet den 14. Januar Næste Nummer udkommer i Februar. 
Redaktør: Einar Odland, Bulowsvej 7 A. Telefon Vester 540"

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 1


