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Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Paul Cruger-Hansen.

Nr. 13 1. November 1914. 3. Aarg.

Sparsommelighed.

I de senere Aar er man i Dan
mark i en stadig stigende Grad 
kommet ind paa at leve over Ev
ne. Mange Folk bruger hele de
res aarlige Fortjeneste og maaske 
lige saa mange stifter Gæld. Det 
er blevet moderne at studere paa 
Laan, at sætte Bo paa Laan og 
at opdrage, sine Born paa Laan. 
Kort sagt, den tidligere Soliditet 
som Præg for vor Nation er borte. 
Folk er blevet letsindige, de reg
ner ikke med, at der er en Mulig
hed for pludselig Sygdom, Uar
bejdsdygtighed, Arbejdsløshed el
ler for en Krig, der fremkalder saa 
abnorme Forhold, som vi har for 
Øjeblikket.

Forholdsvis faa har Kapital i 
Banken, som de kan tære paa i 
længere Tid, og kun alt for mange 
staar paa omtrent bar Bund. Hvor
ledes skulde disse Mennesker nu 
have sikret sig ? Blot ved daglig 
at have opsparet de Smaasummer, 

man ellers klatter væk, men som 
i Tidernes Løb bliver til ikke ube
tydelige Beløb. At gaa hen i Ban
ken med 50 Øre eller 1 Krone, 
det trykker de fleste Mennesker sig 
ved, og paa den anden Side er 
en „Sparegris" for let tilgænge
lig. Med andre Ord: hertillands 
har man indtil for faa Aar siden 
savnet et Mellemled mellem den 
renteydende Bank og den upro
duktive og desuden altfor let til
gængelige Sparegris. Dette Mel
lemled er H j e m m e s p a r e b 0 s- 
s e n.

Hjemmesparebøssens Princip er 
amerikansk, men er i Danmark 
blevet optaget af „Odd Fellow Or
denen" i Forbindelse med „Den 
danske Landmandsbank", og er 

baseret paa følgende Metode: I 
Sparebøssen kan alle Slags Mønt
stykker og Pengesedler nedlæg
ges. Nøglen opbevares i Land
mandsbanken, medens Bøssen for
bliver hos Spareren, der i den — 
helst daglig — kan nedlægge saa- 
danne Beløb i Skillemønt, som. 
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denne ellers ikke vilde være gaaet 
i Banken med. Hjemmesparebos- 
sen tømmes mindst én Gang om 
Maaneden af Bankens Bud i Spa
rerens Nærværelse, og denne faar 
en Kvittering for Indholdet. Efter 
Budets første Besøg faar Spareren 
sendt en Sparekassebog, der lyder 
paa det Navn, han ønsker. Det 
sammensparede Beløb indføres paa 
denne Bog, hvor det trækker Ren
ter efter den til enhver Tid gæl
dende Rentefod. Fljemmesparebøs- 
sen koster kun 10 Øre pr. Maa- 
ned; dette Beløb beregnes for Ud- 
laan af Sparebøssen, Lønning til 
Budet og det øvrige Arbejde til 
der ialt er afskrevet i o Kr., hvor
efter Sparebøssen bliver Sparerens 
Ejendom, og samtidig falder alt 
yderligere Gebyr bort. Hjemme- 
sparebøssen indøver Spareren i 
praktisk, formaalsbevidst og daglig 
Sparsommelighed. For yderligere 
at sætte Beløbet fast, kan man faa 
indført, at Beløbet ikke maa ud
betales før Udløbet af en vis Aar- 
række. For Børn vil Konfirma
tionsaldren eller Studenteraaret væ
re en passende Termin.

H. H.

En Skakklub?
Igennem Skolebladet for „Lyng

by højere Almenskole" erfarer vi, 
at der ved denne Skole er dannet 
en Skakklub.

Idéen er udmærket, og vi slaar 
derfor til Lyd for Sagen i vor 
egen Skole.

Mange vil imidlertid sikkert stille 
sig skeptisk overfor Tanken. 
Klubber staar jo i det hele ta
get ikke i særlig høj Kurs blandt 
den nuværende Skoleungdom, 
hvad man har et sørgeligt Bevis 
for i „Diskussionsklubben". Naar 
vi derfor alligevel mener, at Sko
len kunde have Fornøjelse af en 
Skakklub, har det sine særlige 
Grunde.

Mens der nemlig fordres, at et 
stort Antal Medlemmer har Tid og 
Lyst til at møde ved hver Diskus
sion, for at det hele ikke skal blive 
latterligt mislykket, behøver i Skak
klubben kun ganske enkelte Med
lemmer give Møde, og Aftenen vil 
dog baade „gavne og fornøje".

Endvidere kan man være sikker 
paa, at denne Klubs Medlemmer 
ikke efterhaanden sløjer af eller 
mister Interessen. Det er forholds
vis faa. som spiller Skak, men 
den, der engang har lært det, vil 
aldrig blive ked af at spille det, og 
han forsommer ingen Lejlighed til 
at dyrke dette, det ædleste og mest 
interessante af alle Spil.

Angaaende Klubbens Regler har 
vi tænkt os følgende:

Alle, saavel Lærerer som Elever, 
kan være Medlemmer og hver ind
betaler et vist Beløb, f. Eks. 50 
Øre. for hvilket anskaffes Skakspil. 
Overskuddet anvendes til Præmier.
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Abonnér paa HJEMMET", I
DanmarKs største og bedste Ugeblad,

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Øre pr. Uge. 
@=^======^==== E — B . ........ B

Klubben skulde regelmæssigt af
holde Moder f. Eks. hver 14. Dag 
og Rektor vilde da sikkert stille 
Fysikstuen. — som med sine man
ge Borde og sin elektriske Op
lysning egner sig fortræffeligt der
til — til Disposition.

Endelig tænkes en eller to (lan
ge om Aaret afholdt en Konkur
rence mellem Medlemmerne.

Dersom der altsaa i Skolen er 
nogen Interesse for denne Sag, be
der vi enhver, som kunde ønske at 
være Medlem, om at henvende sig 
til Redaktionen. Vi skal da for
anstalte en Generalforsamling, 
hvor nærmere Afhandlinger om 
Klubbens Love etc. kan finde Sted.

R e d.

Strænge Tider.

Krigen har lagt sin tunge Haand 
over mangfoldige Virksomheder, 
men frygteligst af alt har den dog 
maaske ramt de værgeløse Skole
blade.

Et Skoleblad er altid en skrobe 
lig Vare. Der horgr saa lidt, — 
blot en Bestyrers Vrede, en An

nonces Opsigelse, eller lignende til 
— og Bladet er knust.

Det hører da ogsaa ti] Sjælden
hederne. at et saadant Foretagende 
lykkes gennem flere Aar, og hvad 
det angaar, kan Skolen med rette 
være stolt over „Brændpunktet1-, 
som det næstældste af de nuleven
de Skoleblade.

Men selv om Bladet staar sig 
godt med Skolens Rektor, og selv 
om de økonomiske Vanskeligheder 
kan klares, lurer der dog endnu en 
Fare, som stadig truer Bladet med 
Undergang — den stadige Skiften 
Redaktion. Aar efter Aar kommer 
Bladet paa nye Hænder, idet 
Redaktørerne forlader Skolen efter 
endt Eksamen eller opgiver det 
forinden, og findes der da ikke i 
de følgende Klasser en tilstrække
lig driftig Mand, som evner at ta
ge Arbejdet op, — ja, saa er Bla
dets Saga ude.

Trods alle Besværligheder trive
des der dog før Sommerferien en 
hel lille Skare af haabefulde Sko
leblade -- vel i alt en halv Snes 
Stykker, glinsende frække og selv
tilfredse, — og overhovede i bed
ste Velgaaende.

Da kom Uvejret over dem. Som
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Magasin du Nord
Skoleure

Stort Udvalg i:
Termoflasker

et Lyn fra en klar Himmel brod 
Krigen ud.

Virkningen var frygtelig. Halv
delen af Bladene gik ind. og de 
fem, som endnu eksisterer, maa 
kæmpe en fortvivlet Kamp for at 
holde Stumperne samlede, — haa- 
bende at de kan holde ud til bed
re Tider kommer.

Noter.

Grundet paa de vanskelige Tider 
har „Brændpunktet" opgivet at ha
ve faste Abonnenter i dette Kvar
tal, idet vi ligesom tidligere fore
trækker at sælge de enkelte Num
re. Prisen er som sædvanlig 10 
Øre pr. Nummer.

*
Et udmærket Overblik over 

Europas Historie gennem de sidste 
400 Aar, giver „Berlingske Tiden- 
de“s historiske Kort. Man faar 
gennem disse en langt klarere For- 
'staaelse, pnd selv ved Læsningen af 
tykke historiske Værker, og det 

unægtelig paa betydelig nemmere 
Vis.

*
Er man en Aften i Tvivl om, 

hvor man skal gaa hen. — gaa i 
Paladsteateret, — der ved man da, 
gaar man aldrig forgæves.

Skolekomedien.
Engang i Foraaret, da Fremti

den syntes lys og let, var „Brænd
punktet" saa letsindig i en udfor
drende Artikkel at bebrejde davæ
rende 3. G., at den ikke sørgede 
for, at vi ligesom saa mange andre 
Skoler fik en Skolekomedie. Sam
tidig udtalte vi, at det til næste 
Aar skulde blive ganske anderle
des. Saa var det vor Tur, og vi 
skulde ikke skuffe, — nej saa skul
de det endelig blive til noget. Og 
dette faar vi nu hvert Øjeblik at 
høre. Vi har modtaget en Mængde 
Forespørgsler, om hvad det bliver 
til osv., og hver Gang koster det 
en ikke ringe Møje at overbevise 
vedkommende om, at Sagen nu 
ikke kan lade sig gennemføre.
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Stærke Stoffer til Skolebrug,
mørkeblaa og melerede.

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

Da vi nemlig i sin Tid lovede at 
foranstalte en Skolekomedie, var 
det Meningen, at den skulde falde 
sammen med det aarlige Skolebal. 
Det var det naturligste, og saa 
havde vi en Sal med den fornødne 
Plads.

Men dengang gjorde ingen Reg
ning med Krigen. Nu stiller Sager
ne sig ganske anderledes.

Al offentlig Festlighed 
er indstillej:, og alle Baller — f. 
Eks. i Studenterforeningen er af
lyst. Det vilde følgelig være lige 
saa utænkeligt som [upassende i Aar 
at afholde Skolebal. Og samtidig 
falder ogsaa enhver Tanke om 
Skolekomedie til Jorden.

Selv om man maaske med lidt 
god Vilje kunde betragte den som 
„Kunst" i Stedet for som en Fest, 
lader det sig af andre Grunde dog 
ikke gøre. Arrangementet er for 
stort og kostbart til, at en Komedie 
alene skal kunne bære sig, og om 
at leje Sal kan der slet ikke være 
Tale. Vi har dog haft en Samtale 
med Hr. Haase om denne Sag, 
men ogsaa han mente den umulig, 
og der bliver nok ikke andet at gø

re end at opsætte det hele til næ
ste Aar og saa haabe, at Forfol
dene til den Tid er bedre.

R e d.

Diskussionsklubben
Mandag den 26. ds. afholdt Dis

kussionsklubben sit første Møde ef
ter Sommerferien. Foruden til den 
almindelige Diskussion havde man 
indkaldt til Generalforsamling, og 
man havde troet og haabet paa 
denne Aften ,at kunne gøre Reg
ning paa en usædvanlig Tilslut
ning.

Det blev imidlertid en Skuffel
se. Der var mødt skandaløst faa, 
nemlig fra III G 8, fra anden G 
1 — en! — kun een!!! — og fra 
I G, som for første Gang skulde 
deltage, var der 4.

At der under disse Forhold in
gen rigtig Fart kom i Generalfor
samlingen er indlysende, men man 
fik dog valgt Bestyrelsen, nemlig: 
H. Henius, III G, Thorsen, II G, 
Klein I G, samt til Formand P. 
Criiger Hansen.
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Da dette var vel overstaaet, gik 
denne sidste over til sit Foredrag: 
Romantik og Rationalisme, men 
hvad enten nu det skyldtes det 
faatallige Publikum, eller andre 
Aarsager har gjort sig gældende, 
nok er det. Ordene klang tomme 
gennem Salen uden at vække no
gen Interesse.

Foredragsholderen følte dette 
selv og gjorde sig derfor hurtigt 
færdig, saa Diskussionen kunde ta
ge fat. Men heller ikke denne 
bragte noget Resultat, skønt Dyh- 
re og Klenow begge gjorde deres 
bedste. Mødet var vel næsten 
gaaet helt itu, havde man ikke haft 
Kai Nielsen til som Dirigent at for
tælle et Par private Smaaoplevel- 
ser, der endelig fik Stemningen 
bragt lidt i Vejret.

Dette lykkedes endog i saa hoj 
Grad, at man blev enig om at dra
ge Fordel af det for en Gangs 
Skyld aabentstaaende Klaver. 
Snart var alle samlet om en af de 
yngre for gennem Tonernes Har
monier at glemme Jordelivets Elen
dighed. En stakket Glæde, thi i 
næste Øjeblik havde Pedellens 
Frue. - paa hvem Musiken ikke 
havde en saadan Virkning — brat 
gjort en Ende paa Idyllen og atter 
styrtet os tilbage ud i Mørket.

Vor Frue 
Boglade.

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

Berlingske Tidende’s 
historiske Kort

H

Europa gennem 400 Aar

Nr. 1

Nr.

2
3
4

, 9 til
Faas

Udarbejdet af cand.

Europa Aar 1500

mag.

Nr.

P. Engelstoft
5 Europa Aar 1815

■ 
S 
■
c

1648
1789
1812

1866
18/8
1914

Udfyldning efter Verdenskrigens Afslutning 
hos alle Bog- og Papirhandlere

6
7
8



Side 7

Landmandsbankens 
Hjemmesparebøsse 

giver daglig Anledning 
til at spare

Bøssen tømmes en Gang om Maaneden af 
Bankens Bude - - Bestillinger kan ske skrift- 

lig eller pr. Telefon 7191

Kontor: Amagertorv 2, 1. Sal
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Den bedste
Sikkerhedsfyld ep en

ROUGE ET NOIR
faas hos

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

Klinik for Fyldepenne.
Alle ystemer epareres hurtigt og billigt paa egne 

Værksteder.
Kgl. Kapelmusikus Louis Witzansky — Fru Gudrun Witzansky

Musikundervisning
(Violin — Klaver — Bratsch — Sammenspil)

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

Telf. 2 3 4 0.

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.

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


