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Redaktør : Einar Odland.

Nr. 6 Marts 1913. 2. Aarg.

Til de 
tidligere Elever.
Da vi kunde tænke os, at det 

vilde interessere tidligere Ele
ver at være å jour med, hvad 
der foregaar paa Skolen, tilla 
der vi os herigennem at med
dele, at Bladet h v e r Maaned 
vil blive Dem tilsendt, naar 
Betalingen (gennem Postanvis
ning) bliver betalt forskudsvis.

Dog undlader vi ikke at gøre 
opmærksom paa, at Bladet maa 
bestilles for mindst eet Kvar
tal. (Indenbyes: 39 Øre inci. 
Porto — udenbyes: 45 Øre).

Ønskes de øvrige Numre af 
2. Aargang (Oktober 1912—Ja
nuar 1913) vil disse mod en Be
taling af 50 Øre inci. Porto bli
ve Dem tilsendt.

Gennem vor Medarbejder Hr. 
Finn F'riis har vi fra Redaktio

nen af „Akademisk Ugeblad", 
Studentenerdenens udmærkede 
Organ, som enhver Studerende 
burde holde, faaet Tilladelse til 
at benytte en Række Artikler 
om Studieforhold, som Bladet 
for nogen Tid siden bragte.

Vi bringer dem med enkelte 
Forkortelser i dette og følgende 
Numre; de vil uden Tvivl inter
essere vore Læsere.

Red.

Polyteknikernes 
Fremtidsudsigter

Af Docent J. T. Lundbye.

Naar en ung Mand bestem
mer sig til at blive Ingeniør og 
begynder at studere paa den 
polytekniske Læreanstalt hører 
han sikkert ofte, at det er en 
god Vej at gaa, og at hele Ver
den en Gang med Tiden vil staa 
ham aaben. Han hører det maa-
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ske saa ofte, at han til sidst 
finder det ganske naturligt og 
ganske glemmer at faa at vide, 
om der ikke er knyttet visse 
Betingelser til denne Adkomst 
til hele Verden ud over et Eksa 
mensbevis fra en polyteknisk 
Læreanstalt. Disse Betingelse! 
er imidlertid for det første vir
kelig at være Ingeniør og der
næst at være i Besiddelse af 
gode Sprogkundskaber og Ev
ne til at bevæge sig i Verden 
og mellem fremmede Menne
sker.

Hvad først det at være Inge
niør angaar, da er en polytek

nisk Kandidat og en Ingeniøi 
langt fra to Udtryk for det sam
me. En Ingeniør er ikke alene 
i Besiddelse af de teoretiske 
Kundskaber, som en polytek
nisk Kandidat har faaet ved 
Studiet paa en Læreanstalt; 
men han har praktisk Begreb 
og økonomisk Sans, saa at han 
instinktmæssig forstaar at fin
de de bedste og billigste Løs
ninger under de forhaandenvæ- 
rende Forhold. Han forstaar at 
gøre sit Arbejde færdig i kort 
Tid uden derfor at jaske det af 
og altid at have sine Projekter 
og Forslag udarbejdede i en saa 
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klat og overskuelig Form, at og- 
saa andre end han selv kan for- 
staa dem ; han kan forklare an
dre sine Ideer, idet han evner 
at sætte sig ind i deres Tanke
gang, saa at han ikke slaar om 
sig med tekniske Udtryk, som 
de andre ikke forstaar. Han er 
snarraadig og opfindsom, hvm 
det gælder om paa en Arbejds
plads at hjælpe sig med det for- 
haandenværende Materiale, og 
han kender alle Forhold paa. 
Handelsmarkedet, saa at han al
tid kan skaffe sig sine Bygge- 
materialier eller sælge sine In 
dustriprodukter til passende Pri
ser. Alt for ofte er den polytek
niske Kandidat ganske uprak
tisk, han forstaar ikke at gøre 
sig gældende, saa at han ladet- 
sig skyde til Side og kun bruge 
som Tegner af andres Ideer el 
ler som Analytiker paa en Fa
brik, medens Folk, der kun har 
praktisk eller økonomisk Ud
dannelse, er de dirigerende.

Tekniken er international i 
Modsætning f. Eks. til Juraen: 
kan man beregne en Bro i Dan
mark, kan man gøre det i et 
hvilketsomhelst Land paa Jor
den, for saa vidt er der intet i 
Vejen for at rejse ud og søge 
Arbejde; men man maa kunne 
tale Sproget i det Land, hvor 
man søger hen, og Sprogkund
skaber er nu ikke almindelige 
hos Danske. Man kan som Re
gel stave sig gennem lettere ty

ske, franske og engelske. Bøger; 
men blot tale et af disse Sprog 
nogenlunde flydende kan meget 
faa. Det burde den studerende 
Polytekniker anvende sin Fri
tid til.

Imidlertid er Sprogkundskab 
ikke nok, den virkelige Ingeni
ør maa forstaa at færdes mel 
lem Folk og gøre sig gælden
de; men paa den anden Side 
maa han ikke være paatrængen
de og indlade sig paa 'Ping, han 
ingen Forstand har paa.

Det er saaledes ikke ganske 
smaa Fordringer, der stilles til 
en Ingeniør; men kan han til
fredsstille dem, da har han hel
ler ikke Grund til at spørge, 
om det er gode eller daarlige 
Tider, om der er Brug for ham 
eller ej, thi saa har han Mar
skalstaven i sit Tornyster og vi! 
forstaa at bruge den. Saa \ il 
han hurtig vide at bruge sine 
Evner og enten som projekte
rende eller udførende Ingeniør 
faa en stor Praksis eller hurtig 
avancere op til Leder af de in
dustrielle eller andre Virksom 
heder, han er kommen ind i 
Netop en dansk Ingeniør hat- 
særlige Chancer i Udlande-; 
som tilhørende en lille, men al
mindelig anerkendt Natirn kan 
han komme ind overalt, hvor 
man vilde frygte for at ansante 
Folk, der hørte til en af de sto
re Nationer. Saaledes har Hol
land i den sidste Tid næsten
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udelukkende anvendt danske 
Ingeniører til sine ostindiske 
Kolonier, da de ikke kunde faa 
Folk nok fra deres eget Hjem
land. Der er danske Ingeniører, 
der har forstaaet paa faa Aar at 
arbejde sig op til de højeste 
Stillinger i Udlandet.

En dygtig Polytekniker har 
derfor ingen Grund til at del
tage i et almindeligt Grædekor 
over de daarlige Udsigter; men 
han maa vide, at han selv skal 
være sin egen Lykkes Smed, og 
hvis han ikke tragter højere end 
at begynde som yngste Assi
stent paa et stort Kontor med 
120 Kr. om Maaneden og saa 
taalmodig slide det ene Par 
Benklæder efter det andet paa 
dette Kontors Stole, til han naar 
frem til Chef eller Direktør, vil 
dette sikkert tage lang Tid. — 
Han skal vide, at han helst maa 
pakke sin Ransel og drage nog
le Aar ud i den vide Verden, 
saa at han lærer, at Verden er 
stor, og at Danmark kun er en 
meget lille Del af den, men og- 
saa hvorledes denne lille Del af 
Verden meget godt kan klare 
sig i den internationale Kappe
strid, naar man blot forstaar at 
beregne Konjunkturerne.

Ganske vist kan man træffe 
mangen en polyteknisk Kandi
dat, som Lykken ikke har bragt 
til Tops i Livet; men desværre 
begynde mange at studere uden 
selv de mest rudimentære Spor
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af Marskalstaven, og dem er 
det praktiske Liv ubarmhjertig 
imod. — En gammel Embeds
mand faar Lov at blive sidden
de sin Tid ud, selv om han maa- 
ske gør mindre god Fyldest; 
men kan man faa en yngre og 
dygtigere Ingeniør, der kan tje
ne Fabriken flere Penge, bliver 
den Ældre skaanselsløst kasse
ret ligesom en brugt Maskine; 
derfor burde det ikke være det 
afgørende for de unge, der gaar 
ind paa den polytekniske Lære
anstalt, at de har Lyst til fysiske 
og kemiske Experimenter, men 
at de har et praktisk Blik i For
bindelse med økonomisk Sans.

Hr. Hvass's 
Foredrag.

Mandag d. 17. Februar holdt 
Fir. Overretssagfører Hvas s 
sit andet Foredrag i Gymnastik
salen. Ligesom det første blev 
det fulgt med almindelig Inter
esse af de Tilstedeværende. 
,,Rejsen“ gik denne Gang gen
nem Japan, over det stille Hav 
og ind i Amerika. Ved de ud
mærkede Lysbilleder og ved de 
interessante Smaatræk, Hr. H. 
forstod at flette ind i Rejse
skildringen fik man et godt Ind 
tryk baade af Naturen og Fol
kelivet.
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Til sidst kom en lang Række 
overordentlig smukke farvede 
Lysbilleder, der vakte alminde
lig Beundring.

Et hjerteligt Bifald takkede 
Foredragsholderen for de to vel
lykkede Aftener.

Kritiker.

Ballet
hos

Frkn. Nimb.
Alan kan da virkelig ikke kla

ge : Foredrag om Balkankrigen 
(Hr. Redakt. Fritz Magnussen). 
Skolebal i Gymnastiksalen, to 
Foredrag med Lysbilleder (Hr. 
Overretssagfører And. Hvass,!, 
Karneval, Elevkoncert ------- og 
endelig nu: Skolebal hos Frøk
nerne Nimb; hvad ønsker man 
mere? — Ja vi mere „ordent
lige" ønsker ej mere - - (fore
løbig da) - men „Stinkdyrene" 
(jeg mener Matematikerne fra 
II G) synes ikke at have faaet 
nok - — og saa fik de en el
lers fornuftig Lærer til at gaa 
med til en Lagkagefest (se se
nere i Bladet).

Naa, men vi maa holde os til 
Teksten og gaa over til selve 
Referatet.

Altsaa I Onsdag den 26. Fe
bruar stod det store Slag.

Allerede før halvotte begynd

te Balgæsterne at ankomme, og 
efterhaanden som de havde be
talt deres 20 Øre i Garderoben 
samlede de sig i de smaa hyg
gelige Saloner, der er saa ejen
dommelige for Frk. Nimb.

Paa Billetterne stod anført, at 
Festen skulde paabegyndes Kl. 
halvotte; — man fik imidlertid 
Lov til at vente længe, og først 
Kl. 8,10 gik man til Bords; lidt 
før begyndte dog de, som ingen 
Makker havde, at „parke“ sig 
— saa alt var i Orden da Mu 
siken spillede op.

Spise-Dansesalonen var smuk, 
ved første Øjekast - og den 
blev smukkere efterhaanden 
som man betragtede Detailler 
ne, og Bordene var smagfuldt 
pyntede. Der serveredes Smør 
rebrød, Wienerøl fra Tuborgs 
Fabriker, Sodavand og Lagka 
ge, og „som Spisningen gled 
— saadan gled Talerne".

Først bød K n u d W o 1 I f paa 
Komitéens Vegne Velkommen 
(Komitéen bestod af følgende 
Herrer: Arne Schmiegelow, K. 
Wollf og Knud Schiørring, al
le af HL G.)

Dernæst holdt Carl Rø n- 
n e n k a m p-H o 1 s t en mindre 
vellykket versificeret Tale for 
Damerne. Straks efter rejste 
K n u d S c li i ø r r i n g sig og 
holdt ligeledes en Tale for Da
merne — betydelig mere for
nuftig, uden dog at være im
ponerende.
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Hr. H. Madsen syntes nu. 
at det maa tte være hans Tur, 
og; han, rejste sig derfor og holdt 
i velvalgte Ord en Tale for For
ældrene.

Dyrlæge M o 11 z e n - N i e 1- 
s e n, der øjensynlig følte Trang 
til at takke Hr. Madsen for den 
smukke Tale, gensvarede ham 
og sluttede med at udbringe: 
Hr. Madsen og Frue længe le
ve 1

Ved Desserten rejste F i n n 
'I'. B. Friis sig og takkede 
Komitéen for det store Arbej
de den havde udført, idet han 
ikke undlod at bemærke, at han 
haabede, at Skoleballet til næ
ste Skoleaar maatte blive lige- 
saa vellykket.

Hr. Friis havde næppe igen 
taget Plads, før en Sang: „El- 
Hurra for Ballet den 26. Fe- 
bruar“ blev omdelt.

Vi tillader os herved at af- 
trykke den:

En skønne Time fik „tredie G“ 
En fransk Visit af Henrik Mad

sen.
Lidt overrasket de alle ble’, 
Men „lydløst1* op sig rejste 

Klassen.
Og nogle af os tænkte vel saa 

smaat: 
„Mon ogsaa det Besøg nu vars

ler godt ?“ 
Men Henrik M.
Sa’e ligefrem:

Nu maa vi da ta' fat paa Ballet

Hr. Thygesen blandt de før
ste var,

Han hørte det, men rynked Næ
sen, 

Og derpaa gav han os dette 
Svar:

„Sie mussen ja doch lieber le- 
sen“.

Hr. Jensen spurgte v,, han 
sagde: „Føj!

Jeg kommer inte til den Slags 
Halløj 1 

Hvis det slaar Klik
I Mat'matik,

Saa kan I skam gi’ Ballet Skyl
den. “

Hr. Bøving gælder vor næ
ste Gang, 

Paa. harn vi nogenlunde regner. 
Men Diskussionen bl’er ikke 

lang, 
Han ganske afgjort ej sig teg

ner.
„De Tider**, siger han, „er nu 

forbi, 
Min Bio-, Geo< Mineralogi, 

Klodernes Dyr, 
Fiskernes Fyr,

Og endnu andre Kors jeg bæ
rer**.

Saa Dagen oprandt og Festens 
Stund,

Snart lyder Valsens kælne To
ner.

P a u 1 i n e danser med Smil 
om Mund

Med alle Skolens smaa B i l- 
j o n e r.
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Men før vi spredes nu i Øst 
og Vest, 

Og mens vi har i Glasset end 
en Rest, 

Højt et Hurra, 
Alle skal ha’.

Som mødte frem, da vi dem 
kaldte.

Komitéen

Som De bør se — en Sang, 
der vakte Glæde. Klokken var 
m er 9 før Hr. Madsen bød Vel- 
bekomm. Alle rejste sig og gik 
med deres Damer ind i de smaa 
„kiose]ige“ Saloner, hvor Her
rerne „nød“ deres Cigar.

Dansen begyndte Kl. halv ti 
Først marscheredes der (som 
sædvanlig), dernæst tog man 
fat paa Bostonen; da man hav
de danset denne Dans en halv 
Time, spilledes der op til Lan
ciers.

Derefter var der atter Pause 
og nu saa man til sin Forun
dring dejlige Forfriskninger 
(Vand!) staa paa Bordene.

Man dansede nu løs hele Af
tenen lige til Klokken lidt i 2; 
dog maa vi ikke glemme at om- 
fornøjelig til en Begyndelse; 
tale Kotillonen — morsom og 
til Slut tog den sig dog — trods 
alt — lidt mat ud paa Grund af 
dens Overvældenhed.

I det hele og store en storar
tet Aften — og vi fristes til 
med Hr. Friis at ønske, at Sko
leballet til den sidste Lørdag i 

November maa blive ligesaa 
vellykket.

Vi saa med Glæde en Mæng
de kendte Ansigter. Lærere: 
Hr. Ingemann-Ottosen, Hr. Oli- 
varius, Hr. Just Paulli, Hr. Ot
to Madsen med Frk. Agnes Bo- 
serup, Hr. Adolph Hauberg 
(Kl. 11), Hr. Valentiner-Branth 
(Kl. 11) og Hr. Knud Haase.

Lærerinder: Frk. Georgia 
Hansen og Frk. Camilla Mo- 
ritzen — hvorimod Frk. Inge
borg Mullertz og Hr. Valdemar 
Thygesen savnedes.

Tidligere Elever: Torben 
Skytte, Sv. Hvid, Einar Schon- 
boe, Axel Nielsen, Georg Ld- 
rich, Svend og Erik Meyer, Leo 
Laursen, Frederik Anistrup, 
Carl Hartlev og Werner Otto 
Raffel.

Od.

Lagkage m. m
Torsdag den 27. Februar fej

rede Matematikerne fra II G, 
der nylig er kommet igennem 
en svær Bog, en højtidelig Af- 
slutningsfest i Henrik Madsens 
Lokaler. Kl. 2,15 pr. tog Fe
sten sin Begyndelse. Midt paa 
Bordet prangede en vældig Lag
kage. Talere ved Bordet var 
Hr. Stig Rode, der i velvalg
te Ord bød Velkommen, og Hr. 
K u r e, der i ligesaa velvalgte 
Ord takkede for Opmærksom
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heden. Da Hr. Madsen ankom 
Kl. 2,40, var Lagkagen gaaet 
derhen, hvor den skulde; Da
gen sluttede med et Hurra.

Ejnar Vind Boberg Andersen.

Noter
For indsendte Manuskripter

kan Redaktionen ikke paatage 
sig noget Ansvar.

Manuskripterne vil dog i Reg
len blive tilbagesendte i Fald 
f r a n k e r e t Svarkonvolut med
følger.

Vi har modtaget 
mange rosende Henvendelser 
angaaende /Bladets flotte my Ud
styr paa 12 Sider og angaaende 
sidste Nummers Indhold.

Vi bringer herigennem alle, 
der har været med, en speciel 
lak. Red.

Miss Evelyn Heepe.
Referat i næste Nummer.

Vi har arimodet
Hr. mag. scient., Redakt., Gym
nasielærer J. O. Bøving-Pe- 
tersen om at skri ve en Ar
tikel til dette Nummer. Hr. Bø

ving havde imidlertid „alt ud
solgt" — thi Gyldendal presse
de ham. Hr. Bøving skal jo 
som bekendt skrive en Bog med 
Titlen: „Klodernes — — —", 
naa det er jo sandt, vi lovede 
at holde det hemmeligt indtil 
1ste Oplag er udsolgt.

Men Hr. Bøving-Petersen lo
vede os dog at ville skrive en 
interessant Artikel til Aprilnum
ret — — saa vore Læsere kan 
glæde sig.

Foraaret

er kommet. Hvem kan nægte 
det? Ikke engang Is paa Sø
erne! Nu spørger vi Hr. Mad
sen: „Kan vi ikke, trods Gym- 
nastikeksamen og andre Ting, 
faa Fodbold blot een Time om 
Ugen?"

n. o.
har faaet en ny Fraværende- 
opskrivningsbog.

Artikler
som ønskes optagne i „Brænd
punktet", bedes tilsendt Redak
tionen inden den 2den i hver 
Maaned.

Ejner Detleff Kejdlng 
ønsker herigennem at hilse sine 
gamle. Kammerater og Lærere.
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Fodboldsæsonen 

begynder Søndag den 16. Mans 
Kl. 12.

Det vilde glæde os 
hvis Elever, store som smaa, 
vilde tilsende os smaa Artikler 
omhandlende deres sidste (eller 
andre) Sommerferier og h v o r- 
d an de var til f reds m e d 
det Hotel eller P e n s i o- 
n a t, i hvilket de boede.

Torsdag
den 6te Marts var der Sammen
sang i Gymnastiksalen.

Bekendtgørelse.
Af Einar Gjerløff.

Da adskillige Elever har fore
spurgt, om vi stadig modtaget- 
Bidrag til Danmarks Forsvar, 
skal vi ikke undlade at med
dele, at Indsamlingen her paa 
Skolen er sluttet.

Fra vore rejsende 
Korrespondenter,

Den . . afrejste vi fra Køln 
med Jernbane til Ehrenbret- 
stein, en stolt, højtliggende 
Fæstning vis å vis Koblen 2; 
vi sejlede i en lille Dampbaad 

over til denne By, og Rejsen 
gik derfra straks videre opad 
Rhinen paa den smukke Dam
per ,,Undine". Paa begge Si
der af Rhinen ligger større og 
mindre Byer meget tæt sam
men ; Slotte, Ruiner og Borge 
fra Middelalderen gør det in
teressant at rejse her. Men Vin
haverne, der her pryder Fjeld
siderne om Sommeren, var end
nu ikke grønne, saa vi var h e r 
lidt for tidlig ude.

Blandt de mange smukke By
er vi kom forbi, vil vi nævne: 
Boppard med Badestedet „Ma- 
rienberg", der ligger temmeligt 
højt og som kan ses langt bor
te fra. Braubach, St. Goar, Ba- 
charach; Klippen Lorely fik 
os selvfølgelig til at tænke paa 
Heines berømte Sang:

Ich weiss nicht, was soli es bo 
denten, 

Dpss ich so traurig bin.

Klokken 3 ankom vi til Bin- 
gen, det Sted, hvorfra vi skul
de videre med Jernbane; her 
spiste vi til Middag i Jernbane- 
hotellet, fik ogsaa Anledning 
til fra Vinduerne at betragte 
det lige overfor liggende (paa 
den anden Side af Rhinen) be
rømte ,,National denkmal" -- 
dette kolossale Sindbillede paa 
Tysklands Enhed og Sejr i 
1870—71.

(Fortsættes)'.



Tenn is.
Fodbold. 
Cricket. 
Boccia.
K rocket.

Skøjter, 
Kastespil.

Gør Deres
Indkøb

hos

HARALD BØRGESEN,
FrederiKsberggade 28.
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Kælker. Ski. 

Lystfiskeri.
Bueskydning. 
Salonbøsser. 
Skydeskiver. 

Spej d er art i kier. 
Svømmerekv.

Nu er Tiden inde!
Cyklen skal efterses, 

og nye Cykler skal købes.

Derfor: Henvend Dem i

Cykleforretningen ‘Aladdin, 
Frederiksberg AUé 70. I

Telt. Vester 1715 x. '

Vilhelm Hass, 
Glarmester, 

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

Til « Brænd punktet“s Læsere. Abonnér paa „Sportsbladet", 
Organ for Spejdersport og al anden Sport. 1 Kr. Kvartalet. Enkelte Numre 10 0.

H. Christensens 
Bog- og Papirhandel,

GI. Kongevej 105. - Telefon 2664.
Eget Bogbinderi. 43? Eget Bogtrykkeri. 

Leverandør til Henrik Madsens Skole.
Alle Skolebøger. Alt Skolemateriale.

Husk

Skolens 
Boghandel.

H. A. SØLLING.
H. C. Ørstedsvej 42.
(Hj. af Forchhamniersvej.)

Telf. 2 3 4 0.

Stort Lager af Skolebøger og Skole- 
visitter ti] Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.

- Gymnastik- og Sportsdragter, - 
Gymnastiksko og Fodboidstøvler. 
Leverandørtil Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.
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Naar De vil kobe „Fotografiapparater14, eller De vil have 

Oplysninger om Fotografien, da henvend Dem til os. Vi 
giver gærne alle Oplysninger. Vore „Sigurd" og „Ilford" 
Plader er enestaaende.

KongsbaK Q, Cohn, skovbog. i

Deres Fodtøj bør De kobe
i

Akotøjsfabrikernes 
Udsalg, 

Falkoner allé 3.
Telefon: Godthaab 615.

Alt i fix ogmoderne Facon, 
Reparationer udføres.

Køb og læs „Brændpunktet'1.
Annoncér i ,,Brændpunktet“.

»Brændpunktet«s Læsere 

anmodes om at gøre deres 

Indkøb hos dem, der annon

cerer i Biadet. — —

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

Skoløislopretningen „F B E M“.
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.)

Havde
Deres Annonce 
staaet her, var 
der ingen, som

havde
i
I undgaaet at læse den.

Vor Frue 
Boglade.

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

Ibdaktionen sluttet den 10. Marts Næste Nummer udkommer i April.
Redaktion, BiiloAvsvej 7 A. Telefon Vester 5407 y.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 1


