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Forord.
Naar „Brændpunktet" atter i 

Aar tager fat, er det ikke med 
det friske Mod, som tidligere har 
baaret det frelst gennem saa man
ge vanskelige Situationer.

Tiderne er daarligere og Lap
set tungere at trække end nogen
sinde før, og naar vi i det hele 
taget fører Bladet videre, er det 
kun i Følelsen af, at det er vor 
Pligt. Vi har ikke Lov til uden 
videre at opgive et Skoleblad, som 
har kæmpet sig gennem flere Aar- 
gange, forst i den yderste Nød 
kan det forsvares!

Godt! — vi gør, hvad der staar 
i vor Magt, — men til Gengæld 
maa vi fordre alles Hjælp.

„Brændpunktet" maa have 
Abonnenter, mange flere end i 
Fjor, hvis det skal fortsættes. — 
Hvad er de 50 Øre, som det ko
ster i Kvartalet, for den enkelte, 
alle har Raad og alle bør være 
Abonnenter.

Men det er ikke nok at holde 
Bladet, hvis man virkelig har In
teresse af, at det ibevares, maa 
man ogsaa hjælpe til at skaffe 
nye Abonnenter!

Sørg for at hele Klassen holder 
Bladet, og det vil lykkeligt kom
me over disse slemme Tider.

Red.

Russens Indtryk af 
Universitetet.

Endelig er man da naaet over 
Eksamen, denne Prøvelsens Tid, 
og efter at have hvilet sig et Par 
Maaneder skal man saa til at be
gynde Livet for Alvor som et frit 
selvstændigt Menneske. — Og 
man føler sig voksen — saa umaa- 
delig selvstændig — efter at man 
nu har Skolelivet bag sig. Hele 
Verden staar en aaben, overalt kan 
man tage fat. Man mærker lige
frem hvordan Blodet syder og bru
ser, hvordan man er fuld af Ar-
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bejdsevne og gærende Kræfter til 
at tage rigtig fat. Og fyldt af 
disse Stemninger træder den un
ge Rus ind paa Universitetet. Men 
næppe er den svære Dør faldet til 
bag ham, og næppe staar han 
i den kolde, tavse Forhal, før han 
ligesom begynder at synke betyde
ligt i sin egen Agtelse. Her staar 
han, — han der før mente, der 
ikke fandtes den Ting, han ikke 
kunde. — og ved ærligt talt hver
ken ud eller ind. Omkring sig ser 
han lutter Studenter fra tidligere 
Aar, lutter Mennesker, der kan 
mere end han, og for hvem han 
ikke kan lade være med at fole 
en vis Ærefrygt, hvor nødig han 
end vil indrømme det. — Ende
lig tager han Mod til sig og med 
Hjertet i Halsen, men med en Mi
ne, som om der intet var i Vejen, 
spørger han sig for og faar sit 
Auditorium anvist. Han træder ind 
og aander lettet op. Han er ikke 
længer alene. Herinde er der 
fuldt af Russer, alle ligesaa ny
bagte som han . Efter at have sid
det lidt, giver han sig til at under
søge sine vordende Kammerater, 
og hvis han nu blot har den mind
ste Smule Sans for det komiske, 
kan han umuligt lade være at 
trække lidt paa Smilebaandet. Der 
sidder de rundt om ham, Menne
sker af alle Arter, nogle stirren
de sky og undselige ned i Skø
det, seende ud som vilde de øn
ske sig hundrede Mile borte, an

dre kæmpende for ikke at lade sig 
mærke med deres Beklemthed. 
Men de fleste er dog ligesom han 
selv kommet over det værste og 
venter med en vis Nysgerrighed 
og med frejdigt Humør paa, hvad 
der skal komme. Pludselig ind
træder der dyb Tavshed — alle 
rejser sig. — Professoren er der.

R u s.

Fodboldkampen 
mellem Hell. Gymnasium 

og Henr. Madsens Skole

H. G. sejrer med 
2 Maal mod 1.

Den 17. September spillede vor 
Skole en Kamp mod H. G. Med 
følgende Flold tog vi Opstilling: 
Graae, Kampmann, Steen, Eugén 
Olsen, Dannin, V. Schmiegelow, 
Einar Madsen, Uldall, F. Schmie- 
gelow, Gregersen og Kai Nielsen.

Lidt over 4 gives der op. Vore 
Spillere har i Begyndelsen lidt 
vanskeligt ved at finde hinanden, 
og H. G. er lige ved at faa Maal; 
'men det varer dog ikke -længe 
inden vi faar et Angreb, der resul
terer i et nydeligt Skud fra Ul
dall; men H. G.s Maalmand kla
rer. H. G. presser haardt paa og 
opnaar Frispark tæt udenfor Straf
fesparkfeltet, dog uden Resultat.
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Abonner paa ,gHJEMMET", I 
DanmarKs største og bedste Ugeblad,

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Øre pr. Uge.
B ' ------" -- £ B B

I Halvlegens sidste io Minutter 
har vi Overtaget og har flere go
de Chancer. F. Schmiegelow spil
ler sig fri flere Gange, men fejler 
i det afgørende Øjeblik, tildels paa 
Grund af Ujævnhed i Banen. Kort 
efter fløjtes der af.

2. Halvleg.

Efter en lille Pause, i hvilken 
den elskværdige Fru Hartwig-Mol- 
ler uddeler Forfriskninger til Spil
lerne, tages der fat igen. Vi faar 
straks gode Chancer; men ved et 
pludseligt Angreb lykkes det en 
af H. G.s Forwards at gaa igen
nem og „score“. En Overgang op- 
naar vi flere Hjørnespark og en
delig lykkes det F. Schmiegelow 
at „score" efter et Klumpspil for
an Maal. Nu stod det lige, men 
kort efter lykkes det Lembcke fra 
H. G. at „score" det Maal, paa 
hvilket H. G. sejrede. „Vore" tog 
sig nu stærkt sammen, men alle de
res Angreb prellede af paa H. 
G.s solide Forsvar. Hellerup Gym
nasium var lige ved at lave et 
Maal til. Bolden trillede rundt paa 
Linien, men i sidste Øjeblik fik 
en frelsende Fod den sparket væk.

Kort efter fløjtes der af. H. G. 
vandt altsaa 2—i. Uafgjort Kamp 
vilde bedre have vist Holdenes 
Styrkeforhold, men i hvert Til
fælde var Nederlaget meget ære
fuldt. „Vore" spillede over al For
ventning godt, men manglede dog 
Træning, hvilket gik ud over Sam
menspillet. Som Dommer funge
rede Hr. Svenn Knudsen fra A. 
B., der røgtede sit Hverv til alles 
Tilfredshed. H. H.

Mere Fodbold.
Sidste Onsdag spillede vort 

udvalgte Hold imod K. B.s Før
stehold og vandt en ret ufortjent 
Sejr paa 2 Maal mod t. Begge 
vore Maal scoredes af den lille 
Dannin. Kampen blev spillet ret 
raat,. saa raat at Kampmann og 
Schmiegelow fik blodige Næser, 
men da den første havde faaet si
ne Strømper trukket ned over Støv
lerne, blev K. B.erne bange. Kam
pen blev spillet i et tiltagende 
Mørke, hvilket var meget uprak
tisk. Naar den ene Del af Kam
pen endelig skal spilles i Mørke, 
er det mere fordelagtigt (at be
gynde saa tidligt om Morgenen, 
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at anden Halvleg spilles i Solop
gang. Graae spillede glimrende, 
og Sejren skyldtes for en stor Del 
ham, at der gaar en Bold ind hos 
ham i Tusmørke, kan ikke lægges 
ham til Last.

SPIONEN.
Aftensolen gik brandrød ned bag 

de fjerne Skove, og Nattevinden 
listede sig sagte frem. Det suste 
i Trækronerne, og knagede i Bro
bjælkerne. Floden begyndte at 
gaa i Strøm. I skummende Hvirv

ler slyngedes Vandet omkring Bro
pillerne, og med en sydende Lyd 
fossede det videre, hen over den 
stenede Bund.

Henne paa Broen stod der to 
mørke Skikkelser — en Mand og 
en Kvinde. De tegnede sig i skar
pe Silhouetter mod den rødgyld
ne Aftenhimmel; han, der stoci 
bøjet over mod hende, med Ar
men lænet paa Broens Rækværk; 
og hun, som lænede sig tilbage 
og betragtede ham nøje.

.Jean," sagde hun, „hvorfor kan 
du nu ikke føje mig i den lille 
Ting? Du hører jo, at det er mit 
Alvor."

Han rettede sig op og greb den 
ene af hendes Hænder, idet han 
smilende sagde: „Hvorfor? — Og 
kan du virkelig spørge saaledes ?

Der er kun et Svar; og det har 
jeg allerede givet dig én Gang: 
Fordi du aldeles ikke kan have 
nogen Interesse deraf. Du siger 
„jo“; men det er forkert — og 
desuden ved du jo godt, at ingen 
af Hærens Officerer har Ret til 
at fortælle andre om Forternes Ind
retning og deres Beliggenhed."

Et spottende Blik slog ham i 
Møde fra hendes Ojne.

..Du — du elsker mig altsaa ik
ke mere ?“

„Jeg forstaar ikke — — hvad 
har de to Ting med hinanden at 
gøre ?"

„Naa nej, ikke andet, end at jeg 
nu synes det er et Bevis paa dine 
kølnede Følelser overfor mig, at 
jeg ikke kan dele alle dine Hem
meligheder med dig. Du har jo 
dog engang svoret for mig, at alt 
dit ogsaa skulde være mit; — at 
du ikke kunde leve uden at dele 
alt med mig — — naa,“ afbrød 
hun sig selv, idet hun vendte sit 
Floved bort fra ham — „naa, men 
jeg har altsaa været saa dum at 
lade mig narre, og . . . .“

„Narre! — sig ikke det. Men 
det er et underligt Indfald af dig, 
Isabella, at blande en Officers Plig
ter ind i hans private Forhold. Du 
tvinger mig jo til at give efter for 
dig — ikke sandt? For jeg ved 
jo lige saa godt som du selv, at 
det hele skyldes den Idé, du har 
sat dig i Hovedet: Jeg vil have 
ham til at give efter, jeg vil!"
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Stærke Stoffer til Skolebrug,
mørkeblaa og melerede.

Crome & Goldschmidts Hovedudsalg,
Citygade 22, hj. af Kr. Bernikowsgade.

Hun trak Armen tilbage fra ham 
og sagde, idet hun gik et Par 
Skridt frem over Broen: „Ja. det 
er ganske rigtigt. Nej, jeg vil hel
lere sige, at det kun er et Ud
slag af den sædvanlige kvindelige 
Nysgerrighed, som du altid ud
taler dig saa ringeagtende om/'

Officeren gav sig til at le og 
tog den unge Pige kærligt om 
Livet. „Der kan du se! Det vil
de være en rar Historie, dersom 
alle Fæstninger indtoges lige saa 
let som „Fæstningen" Jean. Rou- 
baix: blot ved en fortryllende Kvin
des Luner."

De gik ned over Broen og hen 
ad Vejen.

„Det bliver køligt nu,“" (sagde 
han, „og nu skal jeg desuden væ
re i Kvarteret; men imorgen ses 
vi da — ikke ?“

Hun nikkede blot til Svar. Jean 
Roubaix tog hendes fine, lille 
Haand og kyssede den ærbødigt 
til Farvel. Saa ilede hun hurtigt 
over Broen og hen ad Vejen paa 
den modsatte Flodbred. Han 
fulgte hende med Øjnene, til hun 
forsvandt mellem Træstammerne.

Saa vendte han sig om og gik 
hjemad.

Den næste Morgen stod Office
ren ved Broen og ventede. Et Øje
blik efter at han var kommet, vi
ste hun sig nede ved Vejsvinget. 
Han vinkede derhen og gik hende 
i Møde.

„Er jeg ikke præcis?'' raabto 
hun ham i Møde.

„Som et Ur — jo. Det sømmer 
sig en — en Officershustru!"

Hun rødmede ved hans Ord og 
slog Øjnene mod Jorden. „Naa,“ 
sagde hun. „husker du dit Løfte 
fra igaar ?“

„Ja, min Ven. Vi kan jo gaa 
en Tur her langs med Flodbred
den."

Hun tog hans Arm og fulgte 
ham villig. Solen skinnede saa 
varmt og mildt i den straalende 
Sommermorgen. Floden glitrede 
og glimtede i Sollyset og en frisk 
Kuling strøg hen over Landet.

I omtrent 2 Timer fulgtes de ad. 
Han fortalte og fortalte, og hun 
hørte efter. Med øjensynlig In
teresse fulgte hun hans Fremstil
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ling af Forternes Indretning og 
deres Beliggenhed. Hun spurgte, 
og han svarede paa alt.

Endelig syntes hun at være til
freds. Jean skulde tilbage til sin 
Afdeling og de vendte derfor om. 
Ved Broen tog han Afsked med 
hende, og de aftalte naar de næ
ste Gang skulde mødes.

Da Jean Roubaix gik hjem, kom 
han til at tænke paa, om det var 
helt rigtigt, det han havde gjort. 
Nej. der kunde sikkert ikke være 
Grund til Ængstelse. Hun var 
jo hans Fortrolige, og det var 
endda kun af ren og skær Nys
gerrighed, at hun havde plaget 
ham saadan. Beroliget naaedehan 
hjem til Kvarteret.

Da lian vaagnede den næste 
Morgen horte han, at der stod to 
Personer og talte højlydt sammen 

udenfor hans Vindue. Han kunde 
tydeligt høre hvert Ord, der blev 
sagt.

„.......hun blev taget straks 
imorges. Man aner jo ikke, hvor
ledes hun er kommet i Besiddelse 
af saa fuldstændige Tegninger og 
Beskrivelser over vore Forter." 
„Og hvor er hun nu henne?" „Ja 
indtil videre er hun arresteret i 
et af vor Fæstnings Fangerum; 
men hun bliver vel nok skudt — 
ligesom alle andre Spioner — selv 
om hun er en Kvinde1“

Som Læserne vil se. hnr vi denne 
Gang faaet en Annonce fra Firmaet 
C. Ferslev & Co. for Rouge et Noir 
Fyldepennen. Det er os en saa meget 
størte Glæde at kunne anbefale denne 
til en passende og kærkommen Kon
firmationsgave som Redaktionen selv 
udelukkende benytter denne Pen.

:: Nye Bøger for Turister ::
Asmus Diemer Asmus Diemer Svend Fleuron

Cykleture De billige Fører i
og Fodture Søndagstog Dyrehaven

i det nordlige Sjælland Vejledning ved Udflugter Danmarks
til Helsingør, Frederiks- Nationalpark

Pris: Kr. 1.00 sund, Sorø, Jyderup, Ka
lundborg og Køge.

Med 22 Illustrationer og 
to Kortskitser

Pris : 25 Øre Pris: Kr. 0,75

Gyldendalske Boghandel :: Nordisk Forlag
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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.

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.

JLLUMS

Garanti
Vække Uhr

benyttes i flere tusinde Hjem.

Kp. 2,85.
Sælges med 1 Aars skriftlig Garanti.

J L L U M.

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 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.

Husk

Skolens 
Boghandel. 
H. A. Sølling;

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

Telf. 2 3 40.

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

POUL HOLM,
Silkegade 11.

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

POUL HOLM,
Silkegade 11.
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Den bedste
Sikkerhedsfyldepen 

ROUGE ET NOIR 
faas hos

C. FERSLEW & Co. Papirhandel
St. Kongensgade 24.

Klinik for Fyldepenne.
Alle Systemer repareres hurtigt og billigt paa egne 

Værksteder.

Kgl. Kapelmusikus Louis Witzansky — Fru Gudrun Witzansky

M® Musikundervisning M®
(Violin — Klaver — Bratsch — Sammenspil)

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

NAAR DE VIL KØBE

FOTOGRAFI-APPARATER
eller De vil have Oplysninger om Foto—

gn gratien, da henvend Dem til os. A i ^ivei oo 
® gerne alle Oplysninger. Vore ,,Sigurd11 og ,,Ii- ® 

- - ford„ Plader er enestaaende - -

KongsbaK Cohn
SKoubogade 1

Udgivet af et Aktieselskab. Redaktion, Carolinevej 29, Hellerup. Telefon Hell. 1007. 
Aage Hmsens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


