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trods de tre noget lange Akter 
— at holde Stemningen vedlige.

Som Slutning fremsagde Ger- 
løff en vellykket Epilog, og en
delig. da man var begyndt at 
bryde op, takkede en af Ele
verne fra 4. M. paa Mellem
skolens Vegne 3. G. for den 
fornøjelige Aften. Red.

Diskussions
klubben.

Diskussionsklubben havde en 
stor Dagsorden d. 30 April. Først 
var der Generalforsamling, og 
derpaa holdt Ejnar Gjerolf Fore
drag om „Undervisnisningen i 
Gymnasiet". Den efter Klub
bens Forhold, store Skare af 27 
Deltagere, exclusive Skolens 
Overhoved, havde givet Møde 
Til Dirigent valgtes efter nogen 
Protest Johannes Larsen, der 17 
Minnutter over 8 gav Ordet til 
Knud Møller. Denne fremlagde 
paa sin sædvanlig tørre Maade 
Regnskabet, der fremviste det 
ovenud smukke Resultat af et 
Overskud paa 8 Kroner. Som 
Følge heraf foreslog han at op
hæve Kontingentet foreløbig, dog 
saaledes, at eventuelle ædle Gi
vere kunde give Klubben Penge
gaver. Hans Forslag vedtoges. 
Finn T. B. Friis aflagde derpaa 
«An Beretning dog uden fatrem- 

sætte noget sensationsvækkende 
Nu skred man til Valg af Besty
relse, hvilket gav følgende Re
sultat: Friis genvalgtes, men ak! 
Rode faldt fra Taburetten (den
ne Gang dog kun billedligt) og 
i Stedet for ham valgtes den lil
le iltre Floor. Criiger-Hansen 
og Henius valgtes af 2 G., sidst
nævnte indtræder dog først ef
ter Ferien, idet der bevilliges ham 
2 Maaneder til at recreere sig 
i, ovenpaa det opslidende Ar
bejde, han har udført i Klubbens 
Tjeneste (Protokolførsel). Thor- 
sen af 1 G. v’algtes i Stedet for 
Møller, der ikke ønskede Gen
valg. Af Keidings talrige Lov
ændringsforslag vedtoges kun 
et, der tillod „Ikke Medlemmer", 
der havde hør, paa Foredrag, at 
deltage i den paafølgende Dis
kussion.

Efter en ganske kort Pause 
gaves Ordet til Gjerløff, der 
holdt et ganske ypperligt gen
nemtænkt og velaffattet Fore
drag omhandlende Fagfordelin
gen i det moderne Gymnasium, 
samt Spørgsmaalene om Karak
tersystemet og Klasseundervis
ningen. Han viste sig paa de 
fleste Punkter som en Tilhæn
ger af de modetne Ideer. Gjer
løff mente, at følgende Ændrin
ger burde foretages i det ny
sproglige Gymnasium: 1 Mathe- 
matik skal fuldstændigt bortfal
de 2 i Latin skal der læses et 
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mindre Pensum og lægges mere 
Vægt paa Gramatik 3 Fuldstæn
dig Omlægning af Naturfagene. 
For det mathematiske Gymna
siums Vedkommende ønskede 
han følgende Ændringer: 1 Op
hævelse af Sproghistorie 2 1 
Fransk skal der lægges Vægt 
paa Talefærdigheden; endvidere 
skal Timeantallet reduceres; de 
derved eventuelt indvundne Ti
mer tænkes anvendt til Vedli
geholdelse af de i Mellemskolen 
indvundne tyske Kundskaber. 
— 1 det hele taget ønskede 
Gjerløff indført i en langt stør
re Grad end nu Grammatik, 
men heri var vist kun de fær
reste enige med ham- Fore
dragsholderen mente, at Mathe- 
matikere og Nysproglige burde 
læse Fransk hver for sig, da de 
sidstnævnte ved deres latinske 
Kundskaber havde et Plus for 
de første. Hans Foredrag løn
nedes med et bragende Bifald, 
hvilket det ogsaa fortjente, da 
der sikkert laa et stort Arbejde 
til Grund for det.

Efterat Mulighederne for et 
4aarigt Gymnasium var disku
teret, tog Hr. Madsen Ordet og 
sagde: „Jeg tror absolut ikke 
det er nødvendigt at lade Ma
tematikere og Nysproglige læse 
Fransk hver for sig, de latinske 
Kundskaber er saa ringe, at de 

næppe kan være en Støtte for 
de nysproglige, i hvert Tilfælde 
det første Aar, men det er meget 
godt om ogsaa Fordringerne sæt
tes op, og Karaktererne skær
pes. De skriftlige Prøver bør 
skærpes. Klasseundervisningen 
er god. Den bør drives i alle 
Fag, men paa forskellig Maa- 
de Det er ikke rigtigt, at den 
sammenhængende Fremstilling 
er det fremherskende ved Ek
samen Gennemgangen er ikke 
at foragte, selv om den tager Tid 
Der vindes mere ved at anvende 
et Kvarter til at hale noget ud af 
Eleverne end ved at bruge 5 Mi
nutter til at putte noget ind i 
dem “

Lidt efter trak Hr. Madsen 
sig tilbage til Privatlivets Fred, 
efter dog at have haft Ordet 
en Gang til Men nu skete det 
mærkelige. Gjerløff havde i sit 
Foredrag løseligt omtalt Spor
ten og havde glædet sig over 
dens Sejrsgang i Skolerne. Nu 
traadte Keiding frem og bebrej
dede Gjerløff, at han havde rost 
Sporten, thi som han sagde: 
„Al Sport er raa “ Et af Med
lemmerne spurgte ham: „Hvad 
raat er der ved Rosport?“ hvor- 
paa Keiding svarede: „Den er 
frygtelig, den fremkalder de 
værste Eder og Forbandelser." 
Det maa være meget obscure 
Steder, Keiding har set Rospor
ten udøvet. Efter en 10 Minut
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ters Forløb hævedes denne Sæ
sons mest vellykkede Møde.

------------- H. H.

Til Landets Bedste.
Af Knud Aage Riisager.

Tiden gaar. Af og til har de 
derhjemme hørt lidt fra Jens; 
men det er dog kun sjeldent.

Diet er ham ligegyldigt — 
skriver han — om han nu skal 
dø, [eller han kommer hjem igen 
til de kære. Nu, da al Retfær
dighed er død, saa kan han li
ge saa godt straks blive skudt 
— hellere end at vente og træk
ke Pinen ud.

Men saa sker det underlige: 
Bitterheden svinder bort — 
lidt, for hver Gang han skriver 
— ja, han kan endog nu med 
en Smule Stolthed, eller endog 
Begejstring fortælle, naar hans 
Kompagni har haft Heldet med 
sig, eller gjort et bravt Indhug.

Begejstringen stiger med Hæ
rens Ulykker. Nu maa Fjen
den da vinde. Jens skriver det 
med oprigtig Sorg.

Nu maa det komme til en 
Afgørelse.

Slaget var tabt. Kampplad
sen laa dækket med blodige 
Lig, og saarede Soldater. Trav
le Hænder forbinder de syge, 
og lægger de døde op i Vog
nene.

Der sniger sig endnu et Tog 
hen over den frosne Jord, — 

et Sorgens Tog. Et Tog, som 
bringer nye, tunge Budskab 
over Landet.

Landet er stedt i Nød — Sla
get er tabt! Krigen er tabt! 
Knust ligger Landet under 
Fjendens Aag, og knust ligger 
Folket under Sorgens tunge, 
svære Aag.

Hvor Toget kommer frem, 
flokkes man om Vognene. 
Hvor nogen bliver genkendt er 
Sorgen uendelig.

—■ Der kommer en Kvinde 
ned mod Toget. Hun gaar saa 
underligt tungt og alvorlig. Saa 
er hun naaet derhen. Grethe — 
ja, hendje ler Idet. De tager Dæk- 
kene fra Ligene. Flun lister 
sagte hen og ser mellem de 
grøngraa Ansigter, som for at 
genkende Een.

Men hun ser ikke den, hun 
søger.

„Gud ske Lov, saa lever han 
maa ske endnu," og et s vagt- 
Genskin af Haab oplyser hen
des blege Ansigt. Og hun vil 
lige trække sig tilbage — hvad 
er det? Flun udstøder et Skrig 
og synker ned mod Vognen, 
„der — der Under den anden — 
ja, det er ham. Aa Gud, aa 
Gud, ,saa ler han da Idød alligevel 
aa — aa — —.“ Og hun styr
ter vildt af Sted, ind over Mar
kerne — bort! bort 1 Hun. 
snubler, rejser sig og løber vi
dere, bort! — bort!
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Jllums
Lomme- 

9 Vækkeur
ægte Staal, med prima Sehweitzer Ga
rantiværk. Benyttes som et almindeligt 
Lommeur, og kan indstilles, ikke alene 
til at vække om Morgenen, men ogsaa 
til al minde Ejeren om det, han til et 
bestemt Klokkeslet vil foretage sig.

Pris 15 Kr. 2 Aars Garanti.

JllumsSkole-Uhre, 
original Boskopff System, 

Kr. 3,50 og 5,00.

Bisse Uhre gaar rigtigt trods den enorm 
billige Pris.

Telefon 5506 Grundlagt 1875

Christian Thorsen
Østergade 23

Magasin for elegante 
Børnedragter 
fra 2-18 Aar

— NYHEDER INDGAAR DAGLIG —

Harald Børgesen
Frederiksberggade 28 - Tit. 689 

Rekvisitter til

Tennis, Hockey, Fodbold

111. Catalog Nr. 1

NAAR DE VIL KØBE

FOTOGRAFI-APPARATER
eller De vil have Oplysninger om Foto— 

gn gpafien, da henvend Dem til os. Vi giver gg 
® gerne alle Oplysninger. Vore „Sigurd11 og „II- ®

- - ford“ Plader er enestaaende - -

SKoubogade 1
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H. Christensens 
Bog -og Papirhandel,

GI. Kongevej 105 — Telefon 2664.
Eget Bogbinderi Eget BogtryKKeri

Leverandør til Henrik Madsens Skole.
Alle Skolebøger og Skolematerialer til Henrik Madsens Skole.

Abonnér paa

„Brændpunktet”
50 Øre Kvartalet (6 Nr.) 
Enkelte Numre I0 Øre

Nye Abonnenter kan paa Forlangende 
faa alle de i 3 Aargang ud

komne Numre ganske 
gratis 1

Vor Frue 
Boglade. 

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

Alle bør fotograferes. Frederiksborggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 1,50 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper
Og store Billeder meget billigt 1 — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.

Husk

Skolens 
Boghandel. 
Ha A. Salling;

H. C. Ørstedsvej 42.
(Hj. af Forchhammersvej.)

Telf. 2 3 4 0.

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

POUL HOLM,
I Silkegade 11.

Fodbold- og Tennisdragter. - - - 
Tennissko og Fodboldstøvler. - - 

। Reglementerede Gymnastikdragter.
Leverandør til Henrik MadsensSkole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Udgivet af et Aktieselskab. Bedaktion, Garoliuevej 29, Hellerup. Telefon Hell. 1007.
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


