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Organ for Henrik Madsens Skole

Nr. 1 20. Februar 1917 6. Aarg.

KENDTE MÆND II.
Georg Brandes. 4. Februar 1842-1917.

Som bekendt har Georg Brandes for 
lylig holdt Fødselsdag og derved paa 
iv givet sine Venner Anledning til 
it bringe ham deres Hyldest. Vore 
.æsere vil huske, hvorledes han i 
Kfteraaiet hyldedes af sine talrige Til
hængere og Beundrere Verden over, 
ord i del var 50 Aar siden, han 
•Lænkede Offentligheden sit første Ar- 
æjde, og nu har han altsaa passeret 
>n ny Mærkepæl i sit Liv, idet han 
I. 4. ds. fyldte 75 .'Var.

Af nulevende Danskere er Brandes 
ibetinget den, der har naaet det stør
te Ry — et Ry, der vil holde sig 
pnnem Tiderne, fordi det hviler paa 
t stort og værdifuldt Arbejde som 
ilteraturhistorisk Forfatter og Kriti- 
er. Hans Forfatterskab spænder over 
lere Omraader: Æstetik, Filosofi, Lit- 
* ratur- og Kulturhistorie, og hans 
leer har vundet begejstrede Tilhæn- 
ere i alle Lande. Georg Brandes er 
u en Autoritet, hvis Mening man 
ppel lerer til i mange Forhold. Den- 
e Autoritet har han tilkæmpet sig 
ennem de sidste halvtreds Aar, hvor 
et ene store betydelige Værk efter del 

andet er udgaaet fra hans Haand. Sidst 
i Rækken er nu. kommet Bogen om 
Voltaire, som har været under Arbej
de i et halvt Aar. Man maa beundre 
den uhyre Arbejdskraft, han bestandig 
udfolder, tilsyneladende upaavirket af 
de Hindringer, hans Helbred til Tider 
lægger ham i Vejen.

Han har gennem Aarene været og 
er endnu en utrættelig og aldrig svig
tende Forkæmper for sine Idealer. Som 
Filosof er hans Bestræbelser gaaet ud 
paa at rendyrke og klargøre Tanken 
og dens Udtryk — 'en Bestræbelse, som 
tydeligt giver sig til Kende i alt, hvad 
han har skrevet. Han er tillige en El
sker af Lys og Skønhed og en Be
undrer af den antike Skønhedsdyrkel
se i Kunst og Litteratur. Hans ud
prægede Retfærdighedssans har bl. a. 
givet sig Udslag i hans Kamp for de 
smaa Nationers Ret.

Hans Liv har været en uophørlig og 
bevæget Kamp, |og i denne Kamp har 
Pennen været hans Vaaben — et Vaa- 
ben, der var frygtet af Modstanderne. 
Derfor har han ogsaa haft Fjender i 
lige saa stort Tal søm Venner. Til
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A. E R S L E V
TÄ” litnaliOMl Bogliaidel

Største Lager af danskei o gudenlandske; Bøger
Scout Litteratur

de sidste slutter „Brændpunktet“ sig 
i al Ærbødighed som Repræsentant for 
en lille Kreds af Unge Beundrere med 
Ønsket om, at han maa have Sund
hed eg Kraft nok til at kunne fort
sætte sit Arbejde en Aarrække endnu 
og yderligere indprente sit Navn i 
Verdenskulturhistorien.

Carl Nielsen.

Foredrag.
Fbr en talrig og interesseret Til

hørerkreds holdt Professor Tuxen d. 
20. Januar et Foredrag om Udgrav
ningerne i Delfi. 1

Efter en kort Indledning, hvori Pro
fessoren fortalte, hvordan han allerede 
fra. Barndommen af havde ønsket at 
besøge de græske Oldtidslevninger, gik 
han over til det egentlige Foredrag.

Efter at have fortalt os om den 
besværlige og farefulde Rejse til Delfi 
og om den vilde og raa Natur, forkla

rede Professoren, hvorledes har. hav
de genfundet do hos Oldtidsfortatter-

v der 
■ hans

no omtålte Steder. Samtidig ble 
forevist smukke Lysbilleder efter 
egne Fotografier.

Derefter gik Professoren over til af
omtale Oraklets Historie, hvorledes 
Apollon havde grundlagt det vpd en 
svovldampende Kløft, hvorledes jOrak- 
lets Betydning voksede og de; Maa- 
der, hvorpaa det værnedes. Fremdeles 
om den daglige Arbejdsgang og om 
de Farer, det var udsat for i Perser 
krigene.

Vi er paa Højdepunktet af Dellis
græ 

fi og
Anseelse. Af de faa overleverede 
ske Tragedier, foregaar to i Del
Sokrates tillægger det stor Betycning 

Vi ser Billeder af Rekonstruktjione] 
efter Pausanias Beskrivelse og iBille 
der af Levninger fra denne Tid.

Men lidt efter lidt synker det? An 
seelse. Allerede Sofisterne rokker vec 
Æresfrygten for Guden, og de romer 
ske Kejsere plyndrer det. Efter er 
forbigaaende Opgang under Hadriar 
lukkes det af Theodosius. Rigdoinme

HusK Julius Hersoms 
Bog-, Papir- og Musikhandel 

GI. Kongevej 142 (ligefor Amicisvej)
Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og 

Bestillingsmænd samt Læger



Nr. 1 BRÆNDPUNKTET Side 3

Vor Frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg af engelske, franske 
og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen. 

Ilørregade 13. Telefon 9612.

ne er borttaget. Jordskælv begraver 
Oraklet, og en Landsby rejser sig der 
ovenpaa.

Den danske Arkæolog Brøndsted 
rejste dernede og iagttog nogle Levnin
ger, men først da Franskmændene 
1892 købte Landsbyen og gravede hele 
Grunden ud, fik det nogen Betydning. 
Det >er herigennem, vi har lært alt det 
foregaaende at kende.

Efter dette udmærkede Foredrag, 
der saa tydeligt viste Professorens Ev
ne til at fremstille sit Stof saa jævnt, 
at ganske smaa kunde forstaa og lærde 
glæde sig over Foredraget, sluttede 
Professoren med at vise, hvorledes 
Oraklet havde givet Grækenland noget 
af det, som Folk til alle Tider har 
søgt i Religionen, enT ygkeds- o,g An
svarsfølelse og en Stræben mod det 
lyse og gode.

Efter at det bragende Bifald var op
hørt, takkede Rektor Professoren 
varmt og dimitterede derefter Forsam
lingen.

S. Aa. Lund.

Vintersporten.
' I —o—

IHvilken herlig Tid har Vintersports- 
mændene ikke haft. En rigtig Vinter 
med Sne og Is paa een Gang, en Vin
ter, som vi ikke har haft Magen til i 
flere Aar, har det været. Intet Under 
da, at Eleverne i Skolen har benyt
tet sig af Sneen og Isen i videste 
Maal. I Begyndelsen nøjedes man med 
at slaas med Sne, og det gik ofte 
varmt til, ja selv Blod Rød der. Sær
lig de mindreaarige væltede sig af 
Hjertenslyst i Sneen og syntes, det 
var herligt, naar de blot kunde blive 
rigtig vaade.

Efterhaanden ligger Sneen dog saa 
tæt, at den kan benyttes til andet end 
Snekamp, og de ældre begynder ogsaa 
at glæde sig over den; thi selv om 
de ser overlegent paa de mindres Sne
kampe, saa holder de dog af en rask 
Kælketur til „Ulvedalene“.

Glæden over Vinteren kulminerede 
vel nok den Dag, Skolens Rektor fik 
den lyse Idé at give os fri Kl. 12. 
Man kan elske sin Skole fanatisk

Kristine Jensens rø
Hj emmebageri

H. C. Ørstedsvej 41 c
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C r o m e Goldschmidt 
Hovedudsalg Citygade 

Aftid billigste Priser paa gode smukke danske Varer 

Specialitet: Stærkt Skoletøj

(hvad vi jo a/lle gør;, man kan være 
en Læsehest, og man kan være saa 
flittig og interesseret i de forskellige 
Fag, man være vil, en halv Fridag 
vækker Jubel hos alle. Det Raab, der 
rejste sig ved Forkyndelsen af Glædes
budskabet, viser det tydeligere end 
Ord; et lignende Raab er sikkert, aldrig 
hørt før, selv ikke i Coopers Indianer
fortællinger.

En Mængde af Skolens Elever tog 
den Dag til „Ulvedalene“, hvor de, 
baade store og smaa, kælkede hen
rykte til Mørkets Frembrud, da de at
ter maatte hjem for at tænke paa 
Skolen og Lektierne.

Turen er dog ogsaa kommet til Skøj
teløberne. Københavns Skøjteløber- 
forening, som aabnede sidst, har alle
rede haft aabent i langt over en Uge, 
og de kommunale Baner har haft 
aabent i omtrent 3 Uger. Rektor og 
Herr Christensen har straks truffet en 
Aftale med „K. S.“, ifølge hvilken vi 
kan løbe paa Skøjter i Gumnastikti- 
meme.

Mandag den 29. fik vi atter fri Kl. 
12, men denne Gang tog vi ikke til 
„Ulvedalene“, men paa Skøjter (Herr 
Madsen gav selv Eksemplet).

Hvis der ikke kommer .mere Sne, 
har Vintersporten sikkert kulmineret, 
idet man maa opgive .at kælke paa 
Grund af det store Slid, Banerne har 
været udsat for.

P. G.

BandyspiL
Bandy, en Slags Hockey paa li;, har 

været dyrket ivrigt af mange af Sko
lens Elever.

Der spilledes i Gymnastiktimerne, 
med Herr Christensen, der er en me
get øvet og dygtig Spiller, i Spidsen, 
og dels om Eftermiddagen.

Fra Hig saas sjældent nogle, men 
det skal ogsaa være en meget ilittig 
Klasse.

Fra 11 g spiller Rasmusien tog Bache 
begge udmærket. Raslmlusen udmær
ker sig ved Hurtighed, Bache vec Sik
kerhed. Endvidere spiller Lund.

Fra I g og Realen er der mange.
Den dygtigste er ubetinget V. Am- 

strup, men ogsaa Erik Uhlendorff, Fagn 
Aage Hansen, Jørgen Hass, Helge 
Helms, Knud Koch og Kai Ouistgaard 
spiller godt. En fortrinlig Maalmand er 
Jørgen Rode. Fra IV og III M. findes 
ogsaa en Del Spillere. Den bedste er 
Urik Marner fra HI M., som er begyndt 
al spille for ganske nylig. Af qndre 
Spillere er Walter Helms, Erik Sirke- 
terp, Johan Saxild, Niels Jacobsoln og 
Ove Salomonsen gode. ;

Man ser altsaa, at det ikke er faa
Spillere, det drejer sg om, og naar 
man hertil lægger lige saa mange an
dre, deriblandt en Englænder, der spil
ler glimrende, forstaar man, at Bbsty-
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Hans Prehn 
Børstenbinder 

Fabrik for Gadekoste
Vesterbrogade 54 Telefon 2625

reisen har maattet overlade Bandyspil- 
lerne ca. 1/4 af Skøjtebanen.

Bacille.
♦♦♦

Præmieopgave.
For vore mindre Læsere har vi for

anstaltet ien lille PræmiekOlrkurreii- 
ce, som gaar ud paa følgende:

Man skal af Bogstaverne i Ordet : 
„Brændpunktet“ danne saa man
ge andre Ord som muligt (kim danske 
Ord).

Eks.: Punkt, Pund, brændt, kun osv. 
Bogstaverne i „Brændpunktet“ maa 
kun anvendes een Gang i hvert Ord.

Til de 2, som danner flest forskelli
ge Ord, giver vi 2 gode Bøger.

Besvarelserne kan enten indleveres 
til S. Aa Lund 11 g eller sendes til Re- 
laktionen og maa være mærket med 
Vedkommendes Navn og Klasse.

O b s. Bagest i Bladet findes en 
Kupon, som s k a I medsendes.

♦♦♦

En udmærket Lommebog.
For 11. Gang har V. Richters For

ag udsendt sin udmærkede Lomme- 
oog for Skoleelever.

Den største Plads i Bogen Optager 

naturligvis den praktiske Kalender, 
men foruden denne træffer man atter 
de sædvanlige Oplysninger Om „Ma
tematiske Formler“, Mønt, Spejder- 
derkorpset, Amatørfotografi m. m.

Diskussionsklubben.
Der vil blive afholdt Møde, naar det 

bliver Tøvejr. Det første Foredrag hol
des af Frands Rasmusen. Eimnei: Ed
vard Brandes.

Til dette Foredrag, sbm RaSmiusen 
har arbejdet paa i et halvt Aar, for
ventes stor Tilslutning.

En god Kammerat
af Alice Lamarziére *)

—o—
- Den lille Bretagner skal til at dø; 
— slet ikke fordi hans Saar er farligt, 
men det har givet Anledning til stærke 
Blødninger, saa det meste af hans Blod 
er forsvundet; den Sm'ule, han endnu 
har tilbage, er uden Kraft og Styrke 
— de røde Blodlegemer er flygtede 
bort. —

Den lille Bretagner maa alts,aa dø, 

*) Denne Episode fra et Feltlazaret er over
sat fra det franske Tidsskrift „La Revue heb- 
domadaire“.
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— hvis der da ikke findes en Udvej. 
Skal man virkelig saaledes lade en 
Knøs paa tyve Aar udslukkes, en kraf
tig, ung Fyr, som ikke har noget høj
ere Ønske end at leve — og det blot 
fordi der mangler Olie paa hans Lam
pe. Kan man dog ikke finde en Smule 
rigtig rødt Blod, rigtig livskraftigt, som 
man kan sprøjte ind i hans Aarer, 
og som kan give ham Haab om den 
fuldstændige Helbredelse, som næren
de Kost og god Hvile utvivlsomt vil 
hidføre.

Peter er allerede Rekonvalescent. 
En Kugle er gaaet igennem hans Arm 
og har foraarsaget et almindeligt Brud. 
Ardannelsen lykkes fortrinligt, der er 
ikke Spor af Betændelse.

Det er fordi Peter er en kraftig og 
velbygget Knøs; en ung Mand med et 

sundt Legeme og en sund Sjæl.
Det er man klar over, saa snart 

man blot har kastet et eneste Blik paa 
hans rødmossede Ansigt. Han er stærk 
som en Bjørn, men meget godmodig, 
undertiden en Smule dumdristig. I Sla
get har han opført sig som en Helt, 
hvad der forøvrigt kun er faldet ham 
naturligt; — flere Redningsmedadler 
vidner om, at det er hans Lyst al 
ofre sig for andre.

Derfor er det ogsaa til ham, 
rurgen uden Tøven henvender 

at Ki- 
slg og

fortæller om den lille Bretagners sør
gelige Stilling, og Peter er heller ikke 
sén til at forstaa. Han har jo Blod 
nok til to, og det er kun rimeligt, at 
en anden kommer til at nyde godt al 
hans overstrømmende Livskraft.

(Fortsattes).

HUMØR.
En ejendommelig Farve.

Ved sit slagfærdige Svar erhvervede 
en simpel Soldat den svenske Konge, 
Karl XH’s Gunst. Fyrsten, der senere 
som Konge udmærkede sig ved sit 
Heltemod og sin Dristighed, var som' 
Prins frygtelig egensindig og tilsto 1 ik 
ke gærne, at han havde taget fejl. 
Da. han var tolv Aar gammel, spasene- 
de han engang med sin Bedstemoder, 
Enkedronning Hedvig Eleonore, i den 
kongelige Slotshave og kom i Slrid 
med hende. Af len eller anden Grund 
paastod han, at den Uniform, han bar 
— det var Livgardens blaa Uniform 
— var sort. Dronningen lo ham ud, 
og Prinsen paastod da endnu hefti
gere, at hans Frakke var sort. Da 
Bedstemoderen ikke vilde give hami 
Ret deri, vendte han sig pludse ig om 
til en af Skildvagterne, der stod ved 
Slottet, og sagde:

;Er denne Frakke ikke sort ? Den,
der siger mig imod, skal faa Fänden!“

„Jo vel, Deres kongelige Højhed,“ 
var Soldatens Svar, „Uniformen er 
sort------ som en Kornblomst.“

Soldatens Slag-ærdigked overvand! 
Prinsens Egensind; han maatte uvil- 
kaarlig le og tilstod sin Uret.

Det blev overladt len Forbryder, som 
var dømt til Døden, selv at vælge 
Dødsmaaden.

„Naar jeg absolut skal dø,“ dvarede 
han, „saa. foretrækker jeg at | dø al 
Alderdom.“ 1

*

Opsynsmanden: „Hør, De dér, De 
kan ikke staa der bg fange Fisk — 
uden med Tilladelse.“

Søndagsfiskeren: „Jo det gaar rig
tig godt med Orm.“ i
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HusK!!
Sæbe- og Parfumeforretn.

H. C. Ørstedsvej 41 a

HUSK
»Skolens 

Boghandel
H A. Sølling

H. C. Ørstedsvej 42
Hj. af Forchhammersvej

Telefon 2340 Telefon 2340
Stort Lager af Skolebøger og Skolerekvisitter 

til Henrik Madsens Skole

Husk Mejeriet „Bülow“
Forchhammersvej 14

Telefon Nora 2787

Ful« - Amatören
Nørrevold 64

Udfører alt fotografisk Arhejde for 
Amatører hurtigst, bedst og billigst.

9 X 12 Plade fremkaldes 10 Øre 
Kopiering af 9 X 12 Negativ 15 0.

Forstørrelser udføres

Aaboulevardens Konditori
Nr. 30 L H. Mulvad Tlf. 9997

Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger

Alle Skolebøger, Stilebøger, 
Karakterbøger, som bruges 
i Ingrid Jespersens Skole, 

faas i

Emil Wienes 
Boghandel

Østerbrog 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante Læderpenaler.

Telefoner Central 5029 og 12029

Fotografi Apparater 
Plader, Films og Kemi

kalier 
for Amatører

Edvard bøller
Vesterbrogade 36 — Brillehuset

Briller og Pincenez 
Tegnebestik — Lommeknive 

Dampmaskiner — Laterne magica

ri ' - 4?„.

II 11 p Ir I DennyeUlykkes-
H II \ K I forsikringslov
kl 11 U II i fordrer, at enhv.
der beskæftiger andre Personer 
i sin Tjeneste, skal tegne en

Sin UlyKKesforsiKring 
efter den nye Lov tegner man i 

Nordisk
Ulykkesforsikrings— 

Police
Grønningen 17 Store Kongensgalle 128

Telefon 2860
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen 
Helmers hus.

F.W. Dalberg
Bog- og Papirhdl.

H. C, Ørstedsvej 50 c 

ved Jernbaneoverskæringen 

Telefon Nora 2192 y

cand. polyt. , 
N. H. RASMUSSENS

Gymnastik Institut
Vodroffsvej51 - Progr. - Telefon 1278
Q „ Marchsangbog til Brug ved 

Gymnastik og Sammen
komster samt paa Udflugter. Irris 12

Øre indb., 20 Øre indb. faas i
0. H. Rasmussens Gymnastikhus, VoMhj 51

Portneren.

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 2,00 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografien. Grupper
•g store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.

Telefon Nora 2350.

Ad. Lassen
Material- og Farvehandel

46 Aaboulevard 46
Tegne- og Kunstmaler- 

Rekvisitter

Telefon Nora 2608 y

Niels J. Stevns
Frederiksberg Bogbinderi

H. C. ørstedsvej 66
(overfor Posthuset ved Aaboulevarden) 

Alt fagligt Arbejde fra Omslagsarbejde 
til Hel-Læderbind udføres smagfuldt 
og solidt. — Haandforgyldnin^, Bro
derimontering, Kortopklæbning, Do

kumentæsker, Mapper etcl.

CIGARETTER

Brændpunktets
Præniie-Kupan

I
Faas overalt • Faas overalt

Redaktion: Sv. Aa. Lund, Vodroffsvej 42, Telefon Nora 1352 
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.
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En Rejse i det moderne Grækenland.
—0-

Smn el Led j ilen foredragsserie, 
Skohm har a rrangerel' i Vinter, holdl 
Hr. Heklor Kaper fra Ordrup Gymna 
smm d. 2(>. Februar el l’Dredrag om 
en Dejse i (I radien la nu.

Til Trods lor, al del kun var faa 
Klasser, der havde Adgang, var Sa- 
len lidlig fyldt med Lærert*, Forad- 
dre og Elever.

Heklor Madsen indledte med al tak- 
l<" Heklor Kaper, som Irods sin s'ore 
Tiavlhed havde vist Skolen denne Vel- 
\ illighed.

Beklor Kaper begyndte med a1 for
læile. al han vilde dele foredraget i 
lo Dele, forsi skildre Hejsen og siden 
vise LysbiEederne.

Afrejsen til (Hanken land skete fra 
Brindisi. Allerede her oplevede Hr. 
Kaper sil første Eventyr, efter al han 
med stort. Besvæi var kommet om 
liord i Skibel. gik hans Kahytsdør i 
Baglaas, og da Kahytlen laa meget 
afsides, resulterede dette i el flere Ti
mers fangenskab.

Eller el kort Ophold i en lille Lands
by i Epinis, gik Hejsen videre li! den 
\idundeisimikke O Korfu, hvor man 
besaa den I id ligere østrigske Kejser 
inden smukke og m«;rk(*'ige Vdla. I 
Barken, der borte hertil, fandtes yp
perlige Billedhuggerværker blandel 

men t iodtkøbskunsl, og ogsaa i Villa
ens Arkitektur var underlige Modsæt- 
11 i uger.

Fra Korfu sejlede man lil Patras, 
og herfra gik Hejsen til Olympia.

En Hejse med .1 ærn ban en i Græ
kenland frembyd er mange Mærkvær
digheder.

Baa Stationerne kan man købt* kog
hed Mokka, Kildevand og Syltetøj i

- Slænger. Kildevand er det eneste 
drikkelige Vand, man kan opdrive, paa 
Hejsen. Kupéerne er. som det meste 
man træffer i Grækenland, mieget 
snavsede, man opholder sig hellere 
udenfor paa Trinbrættet.

I Olympia, hvor man i gamle Dage 
holdt de „Olympiske Lege“, boede 
Hektor Kaper paa el tysk Hotel.

Den store Festplads var i en slem 
Eorlatning. Jordskælv og Oversvøm
melser havde splittel Templerne og 
sprængt Søjlerne.

Paa Markerne udenom vandrede 
Hyrder med deres Hjorder af Faar. 
Hyrderne var klædt i den ejendomme
lige græske Nationaldragt, en Fez paa 
Hovedet. Frakke, og over „Hoserne“ 
en lille korl Kjole som Ballettens Da
mer.

Ira Olympia rejste man tilbage tii 
Batras og herfra til Korfu.
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A. E R S L E V
“fÄ“ lilruliml Boghandel

Störste Lager af danske og udenlandske Beger
Scout Litteratur

Paa Vejen, fandt en karakteristisk 
Episode Sted. En græsk Dame, der 
havde hjemme i Alexandria, tilbod 
Rektor Kaper og hans Rejseledsagere, 
en tysk Dominier med Frue, hver, et 
Paaskeæg. Tyskeren svarede imidler
tid, det var 1904: „Jeg modtager intet 
af en Englænder.“ Ur. Kaper, der ikke 
vilde fornærme den unge Dame var 
saa venlig selv at spise alle Paaskeæg- 
gene.

Resten af Foredraget blev en Række 
Oplevelser, interessante og humoristi
ske, der var Tider, hvor del var van
skeligt at høre paa Grund af Latteren. 
Men samtidig var det lærerige Regi
vender, vi hørle for Eks. om en 
græsk Begravelse, hvor Hektor Kaper 
opdagede, al en af Poperne var en 
lidligere Skolekamme ral fra Metropo’ii- 
fanskoHen, og vi hørte om et ligtog, 
der kørte løbsk, og meget .mere.

Ovenpaa dette morsomme og lære
rige Foredrag fulgte Lysbillederne, der 
var efter Rektorens egne Fotografier. 
De udmærkede sig ved cm usædvanlig 
Skarplied og Dybde og blev som sæd
vanligt dygtigl forevist af Ulf Hansen 
IV M. Da Lys billed forevisningen var 

færdig, og Rektor Kaper havde sluttet; 
tog vor egen Rektor atter Orcel for 
endnu engang at takke. Han erklære
de, al han paa. en Maade var glat' over, 
at Rektor Kaper manglede 13 Klasse
værelser, da mange 'Elever imnaske 
ellers vilde søge ud til Ordrup ( ymna- 
simn.

Aftenen sluttede med el bragende 
Bifal’d, der var nogle enkeil.:, der 
trampede, næste Gang tramper slet 
ingen, vel I

S. A a. L i n d.

Skolemøder.
i

— Hvad el Skolemøde er? Kære 
Læser, spørg en hvilken son helst 
Mellemskoledreng, hvad et Skolemø
de ler, og han ved det. Du vil faa 
mange forskellige Svar. Nogle vil sva
re: „Det er, naar man faar The i 
K. F. U. M.men delte Svar tilfreds
stiller mig ikke, nej, hør hellere paa 
den Flok, der siger: „Det. er nogle if 
mine bedste Aftener, nnar jeg er til

„Økonomien“
Vesterbrogade 57. GI. Kongevej 145. H. C. Ørstedsvej 39 A

Specialforretning i Husholdnings- 
Rengøringsartikler *
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Skotøjsinagasinet »Valuta« 
Fiolstræde Nr. 24, 

Telefon 9999.

Anbefaler sig med alt Fodtøj. 
Specialitet: GymnastiK- og SpartasKo.

Skolemøde inde i K. F. U. M. (med mi
ne Kammerater fra MelHemskolieklas- 
serne.

Hvordan el. Skolemøde foregaar? — 
■la, del er noget forskelligt, men jeg 
skal prøve at referere del sidste Mø
de; Wui samles Kl. 7, og efter al have 
overholdt det „akademiske Kvarter“ 
begyndes. Mødet med den gamle Fæd
relandssang: „Danmark, dejligsl Vang 
og Vænge“. Lige fra Begyndelsen præ
gedes saaledes Skolemødet d. 3. Fe
bruar af den alvorlige Situation, der 
i. de Dage kom over vorl Fædreland. 
Men ogsaa uskyldig Munterhed gav 
Mødet sit Præg. Hvem husker ikke 
SI uden! Buch’s prægtige Oplæsning. 
Straks fangede han alle sine Tilhørere 
med en Ilile morsom Skolefortælling 
af Bernt Lie. Og saa den udmærkede 
f ortolkning af H. C. Andersens „Hur
tigløberne“ og de andre Eventyr.

Efter Oplæsningen bænkede man sig 
ved The bord en e, som ogsaa har en 
Opgave: Der skulde de I kammer al lige 
Samvær ved Skolemøderne dyrkes. 
Miød et. 'slu! ledes med en lille kort Tale 
af Sekrelær ved Frederiksberg K. F.

U. M. Uttenlhal-Hansen, og man gik 
hver til1 sit.

Det maa ikke ■ skjules, at det væ
sentlige ved Skolemøderne ligger i 
denne 'Tale, hvor Drengene komtnler 
under bevidst kristelig Paa virkning, 
bonnaalet med disse Skolemøder er 
nemlig: Paa kammeratlig Vis at. fore 
vore Kammerater i Mellemklasserne 
i forbindelse med Kristendommen.

Og saa vil jeg sige et Par Ord til 
Meliemskoledrengene. Er du iblandt 
dem, der længes efter næste Skole
møde, og som fra. disse har bevaret 
mange lyse Minder, gør da dine Kam
meraler delagtige i din store Glæde, 
sørg toTa t Ide komimer til næsle Skole
møde, forhaabenflig i April. — Andre 
Skoler, der ikke er stort større end 
vor, kan samle 100 Del lagere ved et 
saadant Møde; hvorfor kan vi ikke? 
Lad os anstrenge os for al naa del 
Tal, og saa velkommen I il næste Sko- 
Temøde.

H a n s Caspersen 
Fehr. 1917.

ra Kristine Jensens ra
Hjemmebageri

H. C. Ørstedsvej 41 c
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Crome Q, Goldschmidt 
Hovedudsalg Citygade

Altid billigste Priser paa gode smukke danske Varer j

Specialitet: Stærkt Skoletøj !

Fodbold.
Vejvel frister just ikke til al skrive 

om Fodbold; mien vi vil dog gøre 
det.

Naar dette Nr. udkommer, skat 
K.B. U.s Turnering planmæssigt vært* 
begyndt; men maaske udsættes Kam
pene paa. Urund at Vejret. Det er dog 
ikke saa meget, om K. B. U.s EodlrolU, 
men om Skotens vi vil skrive; thi 
del er et. Punkt, som Skolen, staar til 
bage paa. Hvorfor har der i de sidste 
Aar aldrig været, arrangere! Kampe 
mod andre Skoler? Er del fordi Sko
len ingen Spillere har? Absolut ikke. 
Mangler Interessen da hos Spillerne? 
Det er maaske snarere dette, der er 
Grunden.

Der er dog sikkert mange, som 
nok har Lyst til at være med, hvis 
blot em enkelt, vilde paatage sig Ar
bejdet med al arrangere Kamipene og 
sætte Holdene. Dette Arbejde er jo i 
Virkeligheden ikke- stort: del er da i. 
all Fald før blevet udført. Del er‘gan
ske urimeligl al. tænke sig, al en Skole 

med saa mange Elever ikke kan slil.e 
et Hold til Skolernes Pokaituri 
Do fleste andre Skeder kan, 
burde ogsaa kunne. Der findes

ermg. 
og vi 
netop

i de mindre Klasser u Imæikede Ein
ner, 4 eller Ö af Spillerne paa 
jun. IV ler her fra Skoten, og de 

K. B. 
horer

ikke til de daarligste. Aldersgiamstm 
for Deltagere i Skidernes Puka.turne 
ring er som bekendt den samme s.»in
Klubbernes jun. IV. Med lidt I
Elevernes Side vil der sikker!

er fra 
kunne

stilles el udmæikel Hold til Skolernes 
ii ars le Pokalturnering.

o kunEt. udvalgt Hold fra hele Skole 
de' ogsaa dannes, l ime af de Spille
re, som var pwd paa del sidste ud- 
valgli Hold (Foraarel 191dl gaar i. 
Skolen endnu, og i Stedet for de ud- 
gaaede. er der ko motel nye frem. Der 
kan sikkert dannes el Hold Ege saa 
stærkt som del, der i 1914 sEjs K.B. 
jun. I. '

Maaske der igen kunde ordnes Træ- 
niiigskampe mod K.B. jun. I? Hvis 
Eleverne i Skolen viser Interiss? fol 
Sagen, vil „Biændimnktel** i sikkert 
kunne ordne disse Kampe. Efter nogle

Din Skolemad smager bedst
naar Din Moder køber sit Paalæg hos 1

E. C. Elbke, H. C. Ørstedsvej 50
— Telefon Nora 1129 y —
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Hans Prehn 
Børstenbinder 

Fabrik for Gadekoste
Vesterbrogade 54 Telefon 2625

hamingskampe kan vi saa kæmpe 
irod andre Skolter. Del har jo næsten 
aicl.en Tradition, al der hver! Aar 

qdlledes mod Hellerup Gymnasium 
>g Rungsted Kostskole. Der er ogsaa 
ipillel mod Bagsværd Kostskole

Did mest almindelige i andre Sko- 
er er maaske nok de indbyrdes Klas
sekampe. Paa Frederiksberg' Gymm,% 
dum afholdes en egen Turnering mel- 
em Skolens 4 .øverste Klasser. Var 
lid ikke en god Idé al spille saadanne 
Fu rueringskampe Lørdag Kftermiddag 
>ven paa l’gens Slid. Der findes jo 
lere gode Baner paa Fælleden, som 
<an benylles. Del er selvfølgelig givel. 
il det bliver en al' de ældste Klasser, 
ler vinder en saadan Turnering; mim 
VM (eventuell IHM) vil dog ogsaa 
aa Fornøjelse al' saadanne Kampe, 
le kan jo lære noget af de store.

For al 1 ikke skal tro., al del er 
iltfor uoverkommelig!, kan vi jo næv
ie nogle af de pæne Resultater, Sko
en før har opnaael i Fodbold.

I FJleraarel 1914 spillede Skolens 
idvalgle Hold mod Hellerup Gymna
sium og Iahte med 1—2.

Samme Ffteiaar vandt Holdel over 
K. B. jun. I med 2—1 og nogle Dage 
dier over Rungsted Kostskole med 

2- 1. I Foran ret 1915 vandt Skolen 
ner Bagsværd Kostskole med 9--3. 
Den nuværende HIG spillede for 2 
Var siden mod Hellerup Gymnasium, 
neu blev drabelig! nedsablet. (Vi erin- 
Irer ikke de nøjagtige Talj. Den nu

værende II g spillede ogsaa for 2 Aar 
siden mod Hellerup Gymnasium og 
vandt med 1—0. Disse spillede ogsaa 
mod Ordrup Gymnasium og vandt 
meii 5—2. 1 Efteraarel 1915 spillede 
de igeii mod Hellerup, men tabte med 
1—3.

Vi haaber, at 1 efter dette har faaei
Blod paa Tanden, log al I vil overveje 
Sagen. Der er jo endnu nogen Tid til 
Skidens Fodbold begynder, og indtil 
da kan I jo gennemtænke Sagen.

Men naar vi begynder, haa lær vi, 
al taleressen er blevel større end før, 
og ail I 'hænger godt i, saa vil Interes
sen vokse, saavel hos Bærer som hos 
Klever, og I vil faa mere Förnöjelse 
af Timerne end før.

P. G

♦♦♦

Til vore Læsere.
El af Lyspunkferne ved den alvor

lige Tid, vi mi gennemlever, er del, 
at liere og flere faar Øjel op for den 
Glæde, dier ligger i al hjælpe sine Med
mennesker.

Derfor er Redaktionen ogsaa for
visset om. lal (d<eu vil' finde Forslaa.- 
else hos sine Læsere og disses For- 
ældre, naar den beder om Inleresse 
for en Sag, der ligger den paa Hjerte.

To enlige Kvinder havde grundet et 
lille Hjem, som de elskede og fry
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dede sig over; — Arbejde manglede 
de ikke; de syede for fremmede Men
nesker, og ved Flid og Sparsomme
lighed havde de deres daglige Ud
komne. Men saa brød Ulykken ind 
over dem. En farlig Sygdom tvang 
den ene til Gang paa Gang al, hule' 
sig operere, og trods det, at den an
den stred tappert og paatog sig alt, 
hvad hun paa nogen Maade kunde 
overkomme, kunde hun dog ikke tjene 
ind, hvad Sygdommen single, og hun 
staar nu overfor det, al Hjemmel maa, 
opløses. >

Gode Mennesker har da sal sig i Be
vægelse for at faa arrangeret en Con- 
cert til Fordel for disse ulykkelige 
Kvinder, og med den Beredvillighed, 
der kendetegner vore Kunstnere, har 
flere af disse givet Tilsagn om deres 
Medvirkning.

— Vi kan endnu ikke meddelt1 del 
fuldstændige- Program for Concerlen, 
der finder Sted i Grundtvigs Hus den 
30. Marts Kl. S1/^; men naar vi for
tæller, at det velkendte Bel-Canto Kor 
bl. a. medvirker, og at forskellige 
Kræfter, der har el godl. Navn i Ud
landet, ogsaa har lovet deres Assi
stance, ja saa- er vi overbevist om, 
at Brøndpunktets Læsere vil storme 
Redaktionens Kontor (Vodroffsvej 42) 
for at sikre sig Billet til denne ud
mærkede Concert; — Billetpriserne er 
2, U/g og 1 Krone. — Billetterne maa 
tegnes inden d. 27. Marts.

—o—

1 Nr. 4 vil1 vi bringe en Anmeldelse 
af lir. Inspektør Ot lo Madsens Fore
drag: Dickens som SkoUereformalor.

Lørdag d. 31. Marts Kl. 7 vil Hr. 
Inspektør Hauberg holde Lysbilledlo- 
redrag: „Hammershiis‘‘.

Præmieopgave.
Dan saa. mange Ord som muligt 

der staar ens forfra og bagfra.
Eks. Anna, Otto, Regninger øsv.
Det miaa kun være danske Ord, oj 

de indsendte Ord skal kunne; findes 
i Saaby’s Retskrivningsbog.

Som Præmie har en af Bladets Ven 
ner udsal en smuk Bog.

Løsninger maa senest den 30. Mari; 
v&re ind sendi til Redakti onen elle 
være leverel til S. Aa. Lund Hg.

Obs. Bag i Bladet findes en Præ 
miekiipon, som skal indsendes.

HUMØR
—o—

„Del var dog en mærkvam ig Forn 
del Træ har. Er del kunstig? ‘

„Naturlig.“
„Hvad siger De! er det naturlig?'
„Kunstig.“ I
„Jeg kunde jo nok tænke; det va 

kunstig.“
„Naturlig.* * r
„Nej hør, ved De nu hvajil! Er d( 

kunstig eller naturlig?“
„Kunstig — naturlig.“

* i
Professoren: „Hvad vildij Kandid; 

teil gøre, dersom De stod 'overfor i 
mtegel farligt Tilfælde af Tyfus?"

Kandidaten tier.
Professoren gentager: „Naa, hva 

vilde De gøre?“
Kandidaten : „Jeg vilde straks lad

Dem lilkalde, Hr. Professor.“ 
*

Rekrut Nr. 63 (til Nr. 64) „Hva 
bestiller 65?“

Nr. 64: Han spiller 66 med 67.
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Husk!!
Sæbe- og Parfnmeforretn.

H. C. Ørstedsvej 41 a

En god, brugt Ketcher 
ønskes.

Henv. til A, Mørck, 4. M.

HUSK
Skolens 

Boghandel
H A. Sølling

H. C. Ørstedsvej 42
Hj. af Forchhammersvej 

alefon 2340 Telefon 2340 
?rt Lager af Skolebøger og Skolerekvisitter 

til Henrik Madsens Skole

's Foto-Amatören
Nørrevold 64

Udfører alt fotografisk Arhejde for 
Amatører hurtigst, bedst og billigst.
9 X 12 Plade fremkaldes 10 Øre 
Kopiering af 9 X 12 Negativ 15 0.

Forstørrelser udføres

Aaboulevardens Konditori
r. 30 L. H. Mulvad Tlf. 9997

Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger

Alle Skolebøger, Stilebøger, 
Karakterbøger, som bruges 
i Ingrid Jespersens Skole, 

faas i

Emil Wienes 
Boghandel

Østerbrog. 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante Læderpenaler.

Telefoner Central 5029 og 12029

Bed Din Moder 
købe sin Konfekt og Cho 

kolade i 
Konfektforretn.

Vodroffsvej 12
Altid frisk Teaterchokolade

Hink! Den nye Ulykkes
forsikringslov 

fordrer, at enhv.
der beskæftiger andre Personer 
i sin Tjeneste, skal tegne en
Ulykkesforsikrings» 

Police,

Sin Ulykkesforsikring 
efter den nye Lov tegner man i 

Nordisk 
Grønningen 17 Sløre Kongensgade 128 

Telefon 2860
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Readhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen 
Helmer s hus.

F.W. Dalberg
Bog- og Papirhdl.

H. C. Ørstedsvej 50 c 

ved Jernbaneoverskæringen 

Telefon Nora 2192 y

cand. polyt. I
N. H. RASMUSSENS

Gymnastik I nstitu
Vodroffsvej51 - Propr. - Tele'on 12
q Marchsangbog til Bi oyng Gymnastik og Sammen 

rug V'

komster samt paa Udflugter. Pris
Øre uindb., 20 Øre indb. faas i
1H. Rasmussens Gymnastikhus. VodröHsvej 5

Portneren,

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 2,00 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 
og store Billeder meget billigt! —- Aabent Sundag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.
i

M. Engelsted
Børneekviperingsforr.
Aaboulevard 11-13

Telefon Nora 1240.
Leverandør til Varelotteriet.

Telefon Nora 2608 y

Niels J. Stevn
Frederiksberg Bogbinderi

H. C. Ørstedsvej 66
(overfor Posthuset ved Aaboulevarden) 

Alt fagligt Arbejde fra Omslagsarbej 
til Hel-Læderbind udføres smagfu 
og solidt. — Haandforgyldning, Bi 
derimontering, Kortopklæbning, E

kumentæsker, Mapper etc.

RYG

CIGARETTER
Faas overalt Faas overalt

Brøndpunktets 
Fræmie-kupmi

II

Redaktion: Sv. Aa. Lund, Vodroffsvej 42, Telefon Nora 1352
Aage Hametrs Bogtrykkeri, Nørregade 45,


