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Henrik Madsens Skole.

Redaktør: Paul Cruger-Hansen.

Nr. 9 26. Maj 1914. 3. Aarg.

„Brændpunktef's 
Fodsports-

Konkurrence.

„Brændpunktet" har bes 1—ttet 
at udsætte en Præmie til den 
af Abonnenterne, som i Pinse
ferien paa én Dag kan tilbage
lægge den største Distance til 
Fods; dog ikke under 25 Fm.

Deltagerne i Konkurrencen 
maa til. Redaktionen, Caroline- 
vej 29., Hellerup, indsende en 
nøje Beretning om, hvor og 
hvornaar han startede, om hvil
ken Vej han gik, hvilke Land
skaber han passerede, hvor læn
ge Turen varede, hvor mange 
km. o. s. v.

Dette Brev, mærket „Sports- 
konkurrelncen", maa være os i 
Hænde senest den 5. Juni, hvor
efter Sejrherren s Beretning vil 
blive offentliggjort i Bladet.

Præmien bliver et Eksemplar 

af Gyldendals Sportskaljender 
1914.

O b s. Deltagere under 14 
Aar, 3 km. Rabat.

Skolens Lawn- 
Tennisturnering.

Linder Ledelse af Erik Sø
rensen og Lennars Klenow aab- 
nedes i Begyndelsen af Maane- 
den en Lawn-Tennisturnering 
for Skolen. Efter Lodtræknin
gen spillede i 1ste Omgang H. 
Uldal 1 mod E. Bache, hvilken 
Kamp vandtes af sidstnævnte, 
iøvrigt ret ufortjent, da Uldall 
ellers spiller overordentlig ele
gant og sikkert. I samme Om
gang vandt Gjerløff ret let over 
Klenow, der var kendelig ner
vøs og indisponeret; endvidere 
Vagn Schiegelow over Preisler, 
Worm over Finn Friis, S. Ro
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de efter en lang Kamp over 
C. Bache og E. Uldal l over 
Finn Schmiegelow. Den største 
Overraskelse, vi fik, var at Fr. 
Rasmusen fra III. M. vandt 
.over Sørensen efter en lang, 
spændende Kamp med (8- -6) 
(8- 6); den lille Rasmusen spil
lede meget forsigtigt og klogt; 
men han maa se at lære at slaa 
Baghaand.

I anden Omgang vandt Gjer
løff, der i Foraaret er gaaet 
meget frem over Fr. Hvass, 
som havde vundet over Kamp- 
mann uden Kamp ; Worm vandt 
ved sine velplacerede Bolde 
over den lille energiske Schmie
gelow med 2 Sæt mod 1; Stig 
Rode overvandt Fr. Rasmusen 
og endelig E. Bache den yngre 
Eyvind Uldall.

I Semifinalen sejrede Gjer- 
løff over Worm og E. Bache 
over Rode; sidstnævnte Kamp 
var lige ved at vindes af Rode, 
da Bache var meget nervøs og 
straks gav første Sæt fra sig 
med (6—2), og i 3dje Sæt førte 
Rode med (4—3) og adskillige 
Fordele.

Slutkampen mellem Gjerløff 
og Bache blev len ren Fiasko, dia 
Gjerløff spillede slet og øjen
synligt var ked af det, hvilket 
ogsaa pjaavirkede Bache; det 
blev en let Sejr for sidstnævn
te (6—1) f6—1).

Gjerløff har som sagt lært en

Mængde i den sidste Tid, navn
lig er hans Baghaand blevet 
meget bedre; dog er det gan
ske ufortjent, at han blev Nr. 
2, idet baade Kampmann (der 
rejste bort), H. Uldall, Søren
sen, Rode og Chr. Bache spil
ler bedre end han; men da de 
alle kom i den modsatte Halv
del af Gjerløffs, var det jo, at 
det mærkelige skete.

I Double var anmeldt 4 Par, 
der var saa jævnbyrdige, at det 
ikke var til at sige, hvem der 
havde de største Chancer. 1 
første Omgang vandt dog Kle- 
how-E. Bache over Sørensien1- 
Rode meget overlegent, da de 
sidste begge spillede ualminde
lig daarligt; Gjerløf'f-H. Uldall 
spillede dernæst en meget lang- 
Kamp mod C. Bache-Worm, 
der vandt første Sæt, hvorefter 
de ældre tog de to næste Sæt, 
navnlig paa Grund af Uldalls 
brillante Netspil. Seniere paa 
Dagen mødtes de to Sejrherre - 
par til en fornøjelig Slutkamp, 
som mærkelig nok vandtes af 
Klenow-Bache (6- 3) (6—4). — 
Vinderne spillede ret godt beg
ge to, men Grunden til deres 
Sejr var vistnok, at Uldall for
uden sin Double om Formidda
gen havde spillet Trøstekamp 
mod F. Schmiegelow.

Da Trøsterækken endnu ikke
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Abonner paa ,fHJEMMET*',
DanmarKs største og bedste Ugeblad, 

1 H.r. 25 Øre pr. Hvartal 1O Øre pr. Uge.
a= ■ -.-.==== - a - - ----- ~

)18. Maj) er færdig, vil den 
først blive omtalt i næste Num
mer.

Som Præmier har Sørensen 
og Klenow anskaffet ikke min
dre end 5 nydelige Sølvskjolde 
med Inskriptioner, for de over
ordentlig ringe Midler, der stod 
til deres Raadighed; det maa 
siges at være en udmærket An
vendelse af Pengene.

E-------e.

Skolerejser.

Enhver Sag, selv den bedste, 
har sine Modstandere, -• men 
Modstanden vil imidlertid ofte 
kun ligge i en Misforstaaelse el
ler endog i Mangel paa Viden.

Hvad her er sagt gælder f. 
Eks. i høj Grad Nutidens lange 
Skoleture. Lad os derfor tage 
Sagen op til Diskussion.

Skoleturene er i de sidste Aar 
blevet mere og mere alminde
lige, og Æren herfor tilfalder 
dels Hr. Skolebestyrer Ffartvig 
Møller og navnlig Pir. cand. 
mag. Steen-Hansen,

Som naturligt er, begyndte 
man smaat. De første Ture 
galdt kun Tyskland, men efter- 
haanden som man blev rigere 
paa Erfaring, vovede man sig 
længere; først til Schweiz, saa 
til Norditalien og endelig i Aar 
til Rom.

Saa smukt dette Resultat end 
tager sig ud, har det dog været 
Genstand for en Mængde An
greb og Protester. Man har 
hævdet, at unge Mennesker i en 
Alder af 16 til 20 Aar ikke vil 
have det fulde Udbytte af en 
saadan Rejse; at den vil gøre 
dem vigtige og blaserte ; at kun 
de velhavende kan tage med, 
osv. osv. — og endelig plejer en 
saadan Tale at ende med den
Forsikring: ,,Det skulde blot 
have været i vore Dage. Mon 
vore Forældre vilde have ofret 
de mange Penge paa os ? Nej I 
I kan tro nej I

Men gudskelov har Tiderne 
da forandret sig. I Deres Da
ge nej, det tror jeg, — men 
da var en saadan Rejse ogsaa 
en Umulighed!

Dog, lad mig begynde med 
{Begyndelsen, — Udbyttet. —
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Jeg er her tilbøjelig til at tro, 
at netop den ganske unge Mand 
vil have det største Udbytte af 
en saadan Tur. Han kan taale 
Strabadserne, han nyder dem 
endog —, hvad enten det nu 
drejer sig om en rask Bjergbe
stigning eller om en Nat uden 
Logis. — Og Indtrykkene? — 
vil de ikke blive langt dybere 
i hans modtagelige Sind end 
hos (em voksen, mere kritisk 
Mand? — —

Senere kunde man maaske ta
ge sig en Tur paa første Klas
se og i Luksustog, — men en 
Rejse blandt glade friske Kam- 
imierater, fuld af Æ'ventyr, — 
og primitiv som de farende 
Svendes, — nej! det faar man 
aldrig senere Lejlighed til.

Og man bliver aldeles ikke 
blasert paa en saadan Tur! For
tæller man om den, da er det 
uden Vigtighed, uden Hovmod, 
kun med Tanken henviendt paa. 
de gladeste og lykkeligste Min
der.

Den tredje Indvending falder 
saa nær op ad Socialisme, at der 
ingen Grund er til at diskutere 
den. Fordi det 'ikke er alle gi
vet at leve lykkeligt, kan man 
dog ikke forlange, at alle skal 
leve i Ulykke 1

Og saa forresten er en Skole- 
tur slet ikke saa umaadelig dyr. 
Med Kost og Lommepenge kan 
den gøres for 250—300 Kroner,

ja, for mindre. Og husk, hvad 
man faar set i Løbet af de 33 

- Dage, baade Schweiz, Florcnz 
og Venedig — ja! — og selve 
Rom.

P. Criiger-Hansen.

Skibsdrengen.

Handlingen i Paladsteatrets 
sidste store Succes er følgen
de : En forgældet, skurkagtig 
Marquis gifter sig med en rig 
Enke og søger først ved len Pen- 
geudlaaners Hjælp at skaffe 
hendes 9—10-aarige Søn af 
Vejen. Dernæst vil han forgive 
hende; men drikker selv ved en 
Fejltagelse Giften. Marquisen 
anklages nu for Mord, men i 
sidste Øjeblik frelses hun af 
Sønnen, hvem en gammel Sø
mand har hjulpet til at flygte 
fra det Skib, med hvilket han 
var sendt til Island.

Denne spændende Handling 
er imidlertid saa godt under- 
byggtet, at Filmien paa intet Sted 
virker unaturligt, og da des
uden Optagelsen er fortræffelig, 
er det nemt at forstaa, at Tea
tret hver Aften har fuldt Hus.

Diskussionsmøder.

Torsdagen den 14. Maj holdt
Keiding, I. G, Foredrag i Dis-
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Stærke Stoffer til Skolebrug,
mørkeblaa og melerede.

Crome & Goldschmidts Hovedudsalg,
Citygade 22, Hj. af Kr. Bernikowsgade. I

■ — - — —g

kussionsklubben. ' Emnet var 
Muligheden af i vore Dage at 
gennemføre et Liv som Franz 
af Assisi.

Foredraget var imidlertid me
get uklart, og man „døjede" 
med at følge Traaden. Alt ty
dede saaledes paa en kedsom
melig Aften, men da først Dis
kussionen kom i Gang, blev 
den tværtimod yderst interes
sant.

Man holdt sig dog aldeles ik
ke til Emnet, der i det hele ta
get kun havde hjemme i fana
tisk religiøse eller i katolske 
Kredse. Derimod kom Diskus
sionen til at dreje sig om det 
store og interessante Spørgs- 
maal: Religion -eller ikke ?

Keiding maatte her forsvare 
sig mod et sandt Stormløb af 
Spørgsmaal og Indvendinger. 
Det viste sig nemlig snart, at 
saa godt som alle Klubbens ta
lende Medlemmer hørte til de 
moderne natur-filosofiske Athie- 
isters Række. Navnlig K. Møl
ler fo’r haardt frem med sin 
klare og rent fysiske Hjernte- 

celleteori.
Nu, — Religion er en dyb og 

alvorlig Sag, i hvilken man kun 
gennem lang Tænkning kan 
Idanne sig en Mening, og det 
kan følgelig ikke undre, at en
hver selv efter Diskussionen sta
dig holdt paa sit, — men alli
gevel havde det dog været af 
overmaade Interesse at høre 
disse unge Tænkere efterhaan- 
den udvikle og forklare deres 
Meninger.

Da Diskussionen Kl. 10 var 
ophørt, takkede Finn Friis Kei- 
ding for den interessante Af
ten, han havde givet Anledning 
til, hvorefter Redaktøren — 
(den skikkelige) — takkede 
Friis, Klubbens Starter og For
mand, for det energiske Arbej
de han havde lagt for Dagen. 
Efter at han havde modtaget 
en sidste Hyldest i Form af et 
trefoldigt Hurra, hævede E. Ba
che, som Aftenen igennem med 
stor Dygtighed haVde udfyldt 
sin Plads som Dirigent, det vel
lykkede Møde, det sidste i Sæ
sonen. Red,
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Til Mellemskolens 
Elever.

Sommeren staar for Døren og 
med den de s o'.fy Id te Dage, da 
man længes bort fra Byens stø
vede Gader og kedelige Men- 
skemylder ud i Mark, Skov og 
ved Strand.

Men der er Hundreder af 
Drenge, der ikke kommer ud i 
den fri Natur, som aldrig lærer 
,,Ideres Vidundere" at kende, 
Drenge, som ikke aner, hvilken 
Verden, der findes i et lidet ag
tet Musehul, og som knap nok 
har set andre Dyr end Raadyrie- 
ne i Dyrehaven. Dissie Drenge 
vil protestere og fortælle, at de 
hver Søndag tager med Foræl
dre og Søskende i Skoven. Det 
er godt nok — men kommer de 
stort længere end til Hotellerne 
og Restaurationerne langs 
Strandvejen? Jeg tror det ikke.

Nej, disse Drenge trænger til 
at komme ud og stilles Ansigt 
til Ansigt med Naturen, tilsam
men med jævnaldrende Kam
merater at færdes i Skov og ved 
Strand — og saa vende hjem 
beriget paa Aand og sunde paa 
Legeme. Den friske Luft, So
len og Havet vil give dem Kræf
ter til den kommende Uges Sko
learbejde. Og hvad de har set 
og lært, vil være dem et Plus i 
Skolefagene.

— — Men hvorledes skal de 

komme ud? Hvordan faa det 
rette U dbytte af at færdes ude ?

Jeg vil henvise dem til Spej- 
d e r ko r p s e t.

Enhver rask Dreng burde væ
re Spejder; det er et Liv! I har 
jo nylig her paa Skolen gennem 
Lysbilleder og Foredrag haft 
Lejlighed til at se, hvorledes 5. 
By trup har det.

Foruden at Spejderne lærer 
mange forskellige Færdigheder, 
som det er godt at have, foreta
ger Troppen hver anden Søn
dag Øvelser i Københavns Om
egn, navnlig' ved det Hus i 
Lyngby, som Spejderne selv har 
bygget, og til hvilket der hører 
en Grund, der nu skal opdyrkes. 
Af og til i de større Ferier fo
retages længere Udflugter aljenle 
eller sammen med andre Trop
pe ; f. Eks. nu i Paasken kørte 
.HeUlerupspcjderne og 5te By
trop (ialt ca. 70) med Falcks sto
re Automobil „Mads" til Stevns 
og besaa Klinten, Fakse Kalk
brud, Gisselfeldt, Bregentved 
osv.; og vi morede os storartet 
og lærte en Mængde (Geologi, 
Naturhistorie). Tænk ogsaa 
blot paa Kaiølejren i Fjor, som 
I jo sikkert har hørt Tale om. 
Det var 10 Dage i en af Dan
marks smukkeste Egne og 
blandt gode Kammerater. De 
glemmes ikke.

I har jo sikkert ogsaa hørt 
om de to Spejdere her fra Sko
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len, der sidste Sommer var i 
England, Frankrig og Belgien 
og allevegne blev modtaget med 
stor Venlighed og Hjælpsom
hed af de derværende Spejdere.

Jeg kunde blive ved endnu. 
Men dette maa være nok for at 
vise, at de Drenge, der ikke er 
Spejdere, gaar Glip af meget, 
som er baade fornøjeligt og 
gavnligt, og som de ikke kan 
faa Del i ad anden Vej.

Derfor I Drenge i Mellem
skolen, bliv Spejdere! Og I vil 
ikke fortryde det.

En fra 5te Bytrop.

Yderligere Oplysninger faas 
ved Henvendelse til cand. mag. 
K. Vedel, Nordbaneallé 11. Te
lefon: Helrup 1229 y, hos hvem 
man ogsaa kan indmelde sig.

Harald Børgesen
Frederiksberggade 28 - Tlf. 689 

Rekvisitter til

Tennis, Hockey, Fodbold

111. Catalog Nr. 1

Vor Frue 
Boglade.

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

NAAR DE VIL KØBE

FOTOGRAFI-APPARATER
eller De vil have Oplysninger om Foto
grafien, da henvend Dem til os. Vi giver 
geriu alle Oplysninger. Vore „Sigurd“ 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.

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

Emil Clausen.

Telefon 5506 Grundlagt 1875 POUL HOLM,
Christian Thorsen Silkegade 11.

Østergade 23 Fodbold- og Tennisdragter. - - -
Tennissko og Fodboldstøvler. - -

Magasin for elegante 
Børnedragter 
fra 2-18 Aar

Reglementerede Gymnastikdragter.
Leverandør til Henrik MadsensSkole.

POUL HOLM,
— NYHEDER INDGAAR DAGLIG — Silkegade 11,

Husk

Skolens 
Boghandel. 
Ha A. Søiling:

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

Telf. 2 3 40.

i^LLassLs
Abonnér paa

„Brændpunktet"
50 Øre Kvartalet (6 Nr.) 
Enkelte Numre 10 Øre

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

komne Numre ganske 
gratis!

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

Udgivet al* et Aktieselskab. Redaktion, Carolinevej 29, Hellerup. Telefon Hell. 1007.
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


