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Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Paul Criiger-Hansen.

Nr. 10 13. Juni 1914. 3. Aarg.

Rejsesang.
Nu løfter vi Ho’det,
nu retter vi Ryggen,
spænder dc slappede Muskler 

paany.
Foran os vinker
lokkende Lykken
kalder os ud fra den træilende 

By.
Aaret som gik
var tungt, 'men nu glemmes
alt det haardc og måttende Slid. 
Foran os ved vi
bag Bjergene gemmes, 
Sommerens straalende Æven-

tyrs Tid.
P. Criiger-Hansen.

„Brøndpunkters 
Fodsportskonkunence.
Tilslutningen til „Brændpunk

tet1^ Fodsportskonkurrence var 
ikke fuldt saa stor, som ventet; 

men det er os dog en Glæde 
at tilkende Knud Jensen fra 
III. G. Prisen, 1 Exemplar af 
Gyldendals Sportskalender 1914 
da han har sejret meget 
overlegent over de andre Del
tagere. Vi aftrykker her hans 
vel kortfattede Beretning:

Tagensvej, 4. - 6. -14.
Start Tagensvej Kl. 8,30, 31. 

Maj 1914. Tagens vej, Jagtvej, 
Hans Egediesgadie, Aaboulevard 
FI. C. Ørstedsvej, GI. Konge
vej, Værnedamsvej, Vesterbro- 
gade, Rahbecks Allé, Valby 
Langgade, Toftegaards Allé, 
GI. Køgevej, forbi Flaskekroen 
(9,3 Km.), Fæstningsværkerne, 
Brøndby Hotel, Vejlehus (19 
Km.), Store Vejleaa, Jægerkro
en, Lille Vejleaa til Lumring 
Bro. Fra Lumring Bro ad Vej
en mod Syd til Hundige Strand 
(ca. 24 Km., ca. Kl. 2).

Hjemvejen:
Start Kl. 5. Fra Hundige 

Strand ad GI. Køgevej, Valby 
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Langgade, Pilealle, Allégadc, 
Falkonerallé, Jagtvej, Tagens- 
vej (ca. 21 Km., Kl. 11).

Udturen 23,8 Km., Hjemtu
ren 21,1 Km. Ialt 44,9 Km.

Knud Jen s e n, 
III. G.

Hertil havde han desuden ud
arbejdet et nydeligt lille Kort i 
Sort og Rødt, som vi desværre 
ikke har kunnet optage.

Som man ser, har Knud Jen
sen gaaet omtrent 45 Km., hvil
ket er meget nær 6 gamle dan
ske Mil; og han har været ca. 
lD/a Time undervejs, saa han 
har vist været ordentlig træt, 
da han kom hjem.

Vi kan vist alle være enige 
om, at han har fortjent at vin
de, og det er, som sagt, ogsaa 
med stor Glæde, at vi tilken
der ham Præmien.

Re d.

Meddelelse.
Med dette Nummer har 

„Brændpunktet" fuldført April 
Kvartal, og vi takker herved vo
re mange Abonnenter. For- 
haabentlig har vi den Glæde at 
kunne overføre dem alle til næ
ste (Oktober) Kvartal. Dette 
gælder ogsaa nuværende III.

G. og Realklassen, som jo ef
ter Eksamen forlader Skolen.

Hvis det utrolige skulde ske, 
at nogen af vore nuværende 
Abonnenter ikke vil eller ikke 
kan holde Bladet mere, maa 
Meddelelse herom være os i 
Hænde inden den 1. Septem
ber; i modsat Fald vil Abonne
mentet blive overført til Okto
ber Kvartal.

Abonnementsprisen bliver at
ter 50 Øre — (ønskes Bladet 
tilsendt, indenbys 68 Øre, uden
bys 80 Øre).

Der vil imidlertid allerede i 
September udkomme et Par 
Numre. Disse, som falder uden
for Kvartalet, vil sælges for 10 
Øre pr. Nummer.

Endelig vil vi ligesom til III. 
G. rette en Apel til III. og IV. 
Miellem. Det er virkelig en 
Skandale, saa faa Abonnenter 
vi har fra disse to Klasser. En
hver af Skolens Elever burde 
holde „Brændpunktet", støtte 
Skolens Blad. Men Ulykken 
er, at altfor mange betragter 
det som vor private lille For
retning. Det er ikke rigtigt. Al
le Skolens Elever bør føle, at 
„Brændpunktet" er . deres 
Blad, som de bør være stolte 
over og støtte paa enhver Maa- 
de. Derfor, abonnér paa 
„Brændpunktet", Skolens og 
Eders Blad. Red.
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Abonnér paa MHJEMMET", 
Danmarks største og bedste Ugeblad, 

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Øre pr. Uge. 
~ ~ - — (■ '= —= =8

Rædslernes Rige.
Eksamen.

Tys — Vandrerer — 
dæmp dine Fjed, 
du som har Fred 
og som rolig i Sinde 
kan traske forbi, 
husk at derinde 
bag disse Mure 
der hænger man i. 
Husk, at der sidder 
krampagtig bøjet 
i lukkede Bure 
en Mængde og slider. 
De Stakler, de regner.

Med Uro i Øjet 
ser de forvirret 
rundt paa hinanden, 
det er som Forstanden 
er borte. De blegner. 
Nu har de stirret 
i Timer og grundet — 
ingen har fundet 
en Løsning paa Gaaden. 
De kæmper med Graaden.

Tys — Vandrerer — 
dæmp dine Fjed, 
lad dem i Fred, 
de, som du henne 
fra næste Klasse 

kan høre kradse 
med deres Penne. 
De Stakler, de skriver. —

Mon han der er færdig? 
han gider ej længer, 
han gaar — — nej han river 
Papiret i Flænger 
og griber igen 
til sin skrattende Pen. 
Han slider ihærdig, 
men kan ikke samle 
de flakkende Tanker, 
hans Hjerte banker, 
og Hænderne famle 
febrilsk paa de haarde, 
blankslidte Sæder. — 
Der falder en Taare, 
Stakkelen græder.

Tys — Vandrer er — 
dæmp dine Fjed 
lad os gaa ned, 
fly disse Haller, 
hvis Stilhed falder 
dig for dit Bryst. 
Derude er lyst! ■— —

Der hører du hjemme. 
Du bor i det frie, 
kun der vil du glemme 
Rædslernes Rige.

P. C ruger- Hansen.
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Om Photographi.

Da Photographie-Konkurren- 
cen nu staar for Døren, vilde 
det vist være hensigtsmæssigt 
at omtale den temmelig ny 
Branche af Photographering: 
Far vepho tograp hi.

I-en Mængde Tilfælde vil 
Mangelen paa Farver jo gøre 
sig gældende, naar det gælder 
Naturphotographi. Ganske vist 
har man de ,,Farvefølsomme‘ 
Plader, som giver grønne Far
ver lyse i Stedet for at , give 
dem mørke som i de alminde
lige Plader, men man kan nu 
ikke faa en Æske Plader mel
lem Hænderne, uden at den er 
mærket „Orthochromisk". Den 
eneste Fabrik, som leverer den 
rigtige Farveplade til Gengivel
se af alle Farver, er Lupriére. 
Denne Fabrik laver Pladerne, 
som det nu i Hovedtræk kan 
fortælles her. Stivelseskorn ma
les meget fine og farves i de 
tre Grundfarver: Blaat, rødt og 
gult. Disse blandes nu godt 
sammen, og ved Hjælp af Kol- 
lodium udbredes de paa Pladen 
(40,000,000 for at dække en 
13 Gange 18-Plade). Efter Op
tagelsen fremkaldes Billederne, 
og i Fremkaldelsen udskilles 
saa de Korn, paa hvilken den 
bestemte Farve, Kornene har, 
ikke er falden. At gengive den 

kemiske Proces, vil tage for me
gen Plads her. Ved Optagelsen 
sættes foran Objektivet en 
„Guldskive", som filtrerer de 
ultraviolette Straaler fra, saa 
Pladen kun faar de Straaler, 
som Farverne har og ikke de i 
Sollyset indeholdte ultraviolette. 
En Ulempe ved denne Photo- 
gnaphering er det imidlertid, at 
man-ikke kan tage Øjebliksbil
leder, men maa tage Billederne 
paa mindst et halvt Sekund, da 
Guldskiven jo fjerner de fleste 
af de virksomme Straaler, som 
Optagelsen kræver. At Bille
derne ikke kan kopieres, er jo 
ogsaa en Fejl, men den vil for- 
haabentlig snart blive overvun
den.

Skolens Lawn- 
Tennisturnering.

Trøsterækken.

I Trøste- eller Opsamlings
rækken maa kun de Deltagere 
i Single, der er blevet slaaet 
ud i Islo Omgang, spille.

I Rækkens 1ste Omgang 
vandt E. Sørensen over Chr. 
Bache, der nok med Tiden kan 
blive cn rigtig flink Spiller, F.
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Friis efter en afbrudt Kamp 
over Preisler, H. Uldall over 
F. Schmiegelow og N. Kamp- 
mann over Klenow.

I Semifinalen sejrede Kamp- 
mann over Friis og Uldall over 
Sørensen.

En Søndag Eftermiddag spil
ledes Turneringens morsomste 
Kamp mellem Uldall og Kamp- 
mann. Begge Spillerne ydede 
deres bedste Spil og var næsten 
lige ivrige , efter at vinde Præ
mien. Det første Sæt vandt 
Uldall (6—4), og han var godt 
paa Vej til at tage 2det Sæt 
ogsaa — han stod med (5—4) 
og (40—15) —, da Kampmann 
tog sig sammen og ved nogle 
haarde, velplacerede Bolde 
vandt Sættet. Det 3dje og af
gørende Sæt vandt Uldall ved 
sin gode Placeringsevne og 
sit udmærkede Netspil med (6— 
3) og dermed det lille nydelige 
Skjold, der var udsat som Præ
mie.

Nu vil jeg blot til Slut paa 
egne og Deltagernes Vegne tak
ke Komitéen for den gode Idé, 
den har haft, og fordi den saa 
beredvilligt har paataget sig 
det enorme Arbejde ved at le

de Turneringen; og jeg vil haa
be, at vi til næste Aar, hvis vi 
da igen skal have en lignende 
Turnering, maa faa en mindst 
lige saa kraftig Ledelse som i 
Aar. E-------e.

Vi har modtaget følgende:

Jeg vil blot tillade mig her 
at gøre et Par Bemærkninger 
i Anledning af Skolens Tennis
turnering. I Referatet i „Idræt
ten" af Slutkampen mellem 
Rovsing og Ingerslev meddeles, 
at Rovsing som Grund til sit 
mærkelige Spil angav, at han 
havde haft en Del Ærgrelser 
som Turneringsleder. Noget 
lignende synes ogsaa at have 
været Tilfældet ved vor lille 
Turnering; der stod jo med re
ne Ord i Referatet, at Klenow 
var nervøs; at Sørensen gik hen 
og tabte toverfor Rasmusen, der, 
som jeg har haft Lejlighed til 
at konstatere, spiller meget 
daarligere end han, maa vist og
saa have sin Grund i Nervøsi
tet eller ,,Ærgrelser som Tur
neringsleder". Jeg vil da fore- 
slaa, ligesom Referenten i 

„Idrætten", at, hvis vi en anden
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Gang skal have en Tennis-Tur
nering, da at ansætte en Leder, 
der ikke selv deltager i Turne
ringen, f. Eks. vor udmærkede

Gymnastiklærer, Hr. Christen
sen.

Med Tak for Optagelsen teg
ner jeg mig ærbødigst

X.

Kgl. Kapelmusikus Louis Witzansky — Fru Gudrun Witzansky

^9 Musikundervisning
(Violin — Klaver — Bratsch — Sammenspil)

Willemoesgade 4, 4. Sal. Telefon: Øbro 832y.

Det omhyggeligste og smukkeste

HA AR ARBEJDE
fra Schreiber & Carl Petersen jun.s Udsalg

Nørrebrogade Nr. 35
Nørrebrogade Nr. 187

NAAR DE VIL KØBE

FOTOGRAFI-APPARATER
eller De vil have Oplysninger om Poto—

øq gpafieil, da henvend Dem til os. Vi giver 
® gern ■ alle Oplysninger. Vore „Sigurd11 og „II- ®

- - ford“ Plader er enestaaende - -

KongsbaK Cohn
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.

Telefon 5506 Grundlagt 1875

Christian Thorsen
Østergade 23

Magasin for elegante 
Børnedragter 
fra 2-18 Aar

— NYHEDER INDGAAR DAGLIG —

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Fodbold- og Tennisdragter. - - - 
Tennissko og Fodboldstøvler. - - 
Reglementerede Gymnastikdragter. 
Leverandør til Henrik MadsensSkole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Alle bør fotograferes. Frederiksborggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 1.50 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 
og store Billeder meget biil^t! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.

Husk

Skolens 
Boghandel. 
Hi A. Sølling.

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

Telf. 2 3 4 0.

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

Vor Frue 
Boglade. 

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

Harald Børgesen 
Frederiksberggade 28 - Tlf. 689 

Rekvisitter til

Tennis, Hockey, Fodbold
111. Catalog Nr. 1

Udgivet af et Aktieselskab. Redaktion, Carolinevej 20. Hellerup. Telefon Hell.; 1007. 
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.



Forsikringsaktieselskabet NAT10NAL
Nordens største Sygeforsikringsselskab

Udbetalt over 2 Miil. Kr. i Erstatninger i Syge- og Ulykkesforsikringsafdelingen

Da Hr. Robert Storm Petersen havde tegnet en kombineret’Syge- 
og Ulykkesforsikring i — NATIONAL j


