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En Førsteforestilling i Globe
(Sluttet).

Men pludselig lyder der et 
gennemtrængende Skrig. Man 
ser en Mand med e.t smilende 
Ansigt svinge et blodigt Øre i 
sin venstre Haand og en Kniv 
i den anden, medens den oprin 
delige Ejermand til Øret rasen
de skællder og smælde|r og' truer. 
Man stimier sammen om dem. 
Men den første Mand bliver ro
ligt staaende med Øret. „Vær 
nu blot rolig, kære Herre,” si
ger han, „jeg skal ikke narre 
Jer. Giv mig min Pung igen og 
her er Jeres Øre. Værs’go’, tag 
det og gaa saa. Det er en Lom
metyv, som er grebet paa fersk 
Gerning, idet han vilde liste 
bort med sit Bytte, har hans 
Offer, der har opdaget ham 
med et rask’ Snit skaaret hans 
Øre af, for dog lat faa noget for 
sine Penge, som man siger.

Den arme Lommetyv gribes 

under stor Staahej og lystige 
Tilraab af Pøbelen og bindes 
til en Pæl paa Scenen, hvor han 
star under Resten af Forestil
lingen til Spot fer alle Folk 
men næppe til Gavn for Styk
kets Stemning.

Dette gaar dog sin Gang. 
Skuespillerne gør deres bedste, 
om de end ikke alle behager 
lige meget. En maa finde sig i 
at høre den ubehagelige Hys
sen, der for hans Øren lyder 
som PI væsen af Gæs eller som 
en Flaske afproppet Ale, der 
syder, en anden er man endog 
saa misfornøjet med, at man 
mjaver som en Kat ad ham, me
dens en tredje har Nød med at 
værge sig mod -die Æbler, lApplel- 
siner og Nøddeskaller, der reg
ner ned over ham, og som Sce- 
neinspicienten senere fejer op 
og giver Bjørnene inde ved Si-
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Scout Litteratur

den af. Men den store Burbage, 
Publikums Yndling, Englands 
Racius, som de kalder ham, 
skønt Racius var Komiker, og 
Burbage dog er herligst som 
Tragiker, redder det hele v*ed 
sit mægtige, gribende Spil.

Og da han i sidste Akt end
og viser sin Færdighed i Fæg
tekunsten overfor Laerters, ken
der Jubelen ingen Grænser. 
„Hamlets Succes er sikret. Al
le gaar fornøjede og bevægede 
bort.

Ogsaa Skuespillerne er glade. 
De samles til en lille Fest henne 
i „Kardinalshatten”, hvor Bur
bage spenderer for tredive Shil
lings Vin paa dem.

— Men hvem af dem følte, 
at Tiden den Dag vendte et 
Blad i den Bog, som kaldes 
Menneskeaandens Storværker ?

OT

Meyere
Og han fandt, at han aljtid 

havde Held med sig. I
Naar han ' fik en Lussing, 

skulde- det altid hænde, at det 
klaskede noget 'højere paa ham 
end paa de andre. Plans Lus
singer sang. I

Naar han af Befippelse faldt 
ned fra Trapezen, fik han ger
ne en Bule, som han kunde, gaa 
og bl,æ(re sig af baade i Skolien 
og hjemme, medens det paa de 
andre slet ikke, kunde, sies.

Hans Gavty vestreger bliev 
Gudskelov altid opdagede — pg 
det var ikke saa mærkeligt, de 
kunde paa Forhaand læses paa 
hans Ansigt. Og Opdagelsen 
førte regelmæssig til, at han 
blev trukket ned paa Lænervæ- 
relset og fik Klø' af selvle: Be
styreren, hvad han følte som 
en sær Naade.

Det var jo ogsaa en vidunder
lig Skole han var kommen i. 
Den laa ganske vist i en Bag- 
gaard, men det glemte man,
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og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen, 

nørregade 13, Telefon 9612.

naar man 'saa op1 af de høje 
Mure med de fine Rækker tre- 
dobbelte Vinduer, dier alliesam- 
men lignede hinanden. Man 
kunde gaa helt rundt om Byg
ningen, og til den anden Side 
var der ogsaa høje Mure med 
fire Ka kker tredobb'elte -Vindu
er, og saa var der Legeplads 
paa begge Sider, den for de 
Smaa var oven i Købet asfal
teret, og bag den laa en lille 
Have, hvor om Foraaret Ribs
buskene grønnedes, og Grosset 
pippede frem mielJjem Pottie- 
skaar og Trækasser.

Der kom aldrig nogen i den 
Have, og der var ingen ,der 
vidste, hvorfor den laa der, mlen 
skønt Rækværket var ganske 
lavt, krøb aldrig nogen af 
Drengene dlernled. N|ej, de vog
tede sig nok. Selv Meyer, hvis 
Hjærte altid var fyldt af Glæde, 
kunde blive ganske sørgmodig 
ved at kigge ned mellem Trem
merne. En Dag strittede, han 
en Messingknap ind i Haven 
for at genvinde sin Fatning.

Den kiggede han saa fef tier, naar 
han saa derind.

Naar Meyer traadte indenfor 
Skoleporten, stod han ved Fo
den af en Trappe, der baade 
var snavset og slidt, men hvert 
Trin var som et Springbrædt, 
der duvede under Fodten. Trap
pen førte højt tilvejrs, hvor højt 
vidste Meyer ikkle, han havde 
aldrig været paa den. (øverste 
Platform, men ved hver Etage 
udgik der 'Gange med Klasse
værelser til beg gie Sider og for 
Enderne. Selve. Trappten laa i 
Halvmørke, og det 'var en sær
lig Nydelse at færdes der, ikke 
blot i Frikvartererne, hvor den 
forvandledes til en Slags Rut
schebane, emn ogsaa i Timer
ne, naar den 'laa stille hlen un
der en fjern Summen. Ikkte 
mindst for Trappens Skyld el
skede Meyer at gaa i Gaarden 
midt i Timen. ' Han kunde 
standse paa et af Tr.inenle og 
indtil han til 'allersidst hørte sit 
Hjærte banke. Det var ikke fa
refrit, en Klassedør kunde plud
selig blive smækket ’op, og han
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Altid billligste Priser paa gode smukke danske Varer
Specialitet: Stærkt Skoletøj.

kunde blive overrumpilet i sine 
Betragtninger. Meyer indbød 
altid til Lussinger. Han var jo 
from, og han sladrede ikke, saa- 
dan tog det sig i det mindste 
ud, for i Virkeligheden var 
Meyer mindst af alt from og en 
lige saa stor Sladrehank som 
Kammeraterne, mien Sagen var 
den, at han holdt af Skolen, 
netop som den var, og derfor 
faldt han til Føje paa saa. man
ge Punkter, særlig 'da hans Fø
lelser ikke blev gengældte.

Skolen holdt ikke af Meyer. 
Dens Opgave var at opdrage 
ham til et nyttigt Samfunds
medlem, og den skuldje jo heller 
ikke give equivalient for hans 
Følelser. Kun. de to Lærerin
der og „Delle“, der ogsaa var 
af det svage Køn, havde af ube
gribelige Aarsager fattet en 
Forkærlighed for ham. Men 
Meyer vilde ikke lelskleS. Han. 
vilde elske sle.lv og helst det, 
der ikke holdt ' den mindste 
Smule af ham. Derfor voksede 
hans Kærlighed til Skolen sig

Ii 
stærkere for hver Lussing, hat) 
fik. Anledningen til at føle deri 
store Kærlighed kom 'tidligt for 
Meyer.

Louis Levy.

Fotografikonkurrence.
Vi bringer i dette. Nummer; 

en Fotografi-Konkurrienæ, hvor
til vi haaber at faa stor Til
slutning. For at saa mange som' 
muligt kan deltage, har vi valgt 
Emner, som selv Begynderen 
kan være med til, nemlig For- 
aarsbilleder. Vi udsætter en 
Præmie for det smukkeste ogi 
en for det morsomste Foraars- 
billede. Bidrag skal indleveres' 
inden den 1. Juni-

Abonnement paa „Brænd
punktet“ koster for 6 Numre 
50 Øre for Skolens EleMer og 
65 Øre tilsendt til Abonnenter
ne. Enkelte Numre 10 Øre.
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En Kanetur.
(Fortsat).

Hjemme i Doktorgaardien. var 
alt i Forvirring. Kl. var hen- 
ad 4. og Mørket begyndte alle
rede a t sænke sig ovier alt. 
Staldlygterne blev tagne. ud af 
Staldene og bragt i Orden, for 
at man trods Mørket kunde 
fortsætte Eftersøgningen. Dok
torfruen havde givet Ordre til, 
at hver Mand og hver Pige paa. 
Gaarden skulde gaa ud og søge 
efter de savnede. Ban? dog og
saa min Mand var hjemme, 
jamrede hun og brød ud i 
Graad, da en Karl, som havde 
gennemsøgt hele N abolagiet, 
kom tilbage og meldte, at hans 
Eftersøgning havde været for
gæves. Doktoren var nemlig 
blevet kaldt ud til len syg ved 
Middagstid og kunde ikke være 
tilbage forinden Aften.

Snart var he'e Nabolaget, be- 
staaende af 5 Gaurde. ligie saa 
ivrig beskæftiget med at Ilede 
efter Børnene.

„Lad os gennemsøge lielie 
Skoven derned;? bag Diget,“ 
foreslog en af Naboerne, „men 
lad os rykke frem som var det 
en Klapjagt.“

Forslaget blev antaget. He
stene blev bragt frem fra Stal
dene og Naboerne fortie ogsaa 
deres Hestle til Gaarden.. Men 
det tog Tid; thi man maatte 

veilte paa de udslendtie Efter
søgere for at faa dem mied til 
at gennemstrejfle. Skovlen. To 
Timer havde de førstis Ryttere 
nu ventet paa at drage af Stied; 
men. der manglede endnu fire 
Mand, og af Mangel paa Mand
skab maatte man tage enhVIer 
med, man kunde faa. 21 Ryt
tere holdt foran Gaarden, alle 
med en Lygte i den lene Haand. 
Utaalmodig ventede man paa 
de sidste fire Mænd.

Med ét hørtes .Bjældeklang. 
Nu kom visit Doktoren tilbage 
igen, og hvad vilde han sige, 
naar han hørte, hvad der var 
sket ? Lyden kom langt borte 
fra. men i den frostklare Af
ten kunde den høres- særlig 
tydeligt.

Doktorfruen ilede ud ad Dø
ren. Hun vikle dog væne den 
første, der fortalte sin Mand 
om den sørgelige Begivlenh|e)d. 
Uden for Porten stod hun stille 
og ventede (med bank|encl|e; (Hjer
te. Det 'var s;aa 'mørkt, saa uhyg
geligt, saa koldt altsammen, 
syntes hun.

„Oh — mine Børn!“ skreg 
htm og sank bevidstløs om paa 
Jorden. To Ryttere sprang af 
Hestene og li ragtie den stakkels 
Kone ind i Stuen igen.

Da kørte Kanen ind gennem 
Porten. Rytterne fo’r ned for at 
underrette Doktoren. Alen hvor 
forbavset blev de ikke, da de 
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saa Slæden, som Poul var kørt 
tned om Morgenen og Karo pu
stende foran den; mien Slæden 
var tom. Hunden hylede og 
sprang op ad Benene paa Ryt
teren, tog fat i hans Klæder, 
som vilde den sige: Følg m|ed 
mig.

Snart var Hunden fraspæpdt 
Slæden, og hele Rytterskaren 
satte sig i Bevæglelsje med Ka
ro som Fører. Det gik ned 
imod den sorte Skov, som kun 
saas i det Fjernle som ieft mørkt 
Slør med hvlide Stribler. Alle 
Hestenles Fodslag gav ,et umaa- 
deliigt Ekko i denne mørke Af
ten.

(Sluttes.)

Vi bringer andet Stieds i Bla
det et Referat fra Spejderkorp
sets Foraarsturnering. Det er 
uforstaael'igt, at saa ’faa af Sko
lens. Elever :er Spejdere, de læ
rerige og muntre Aftenbr, som 
man. tilbringer ved Patruillear- 
bejdet i de lange Vinfcrmaapei- 
der for at faa Penge til Som
merturene, KorpsøvjeJslerne, 
hvo i- Spejderne i Hundr|edievis 
samles til Flerdages Øvlelsler, 
Turne ringe r ne, Søndag sø vfetl sier - 
ne ved Tropshuset og last not 
least Lejrturenle om Sommeren, 
naar man strejfer Landet rundt 
med gode Kammeratler — al 
denne gode, ' sunde Sport , ud

vikler baade Piger og Drengt 
paa Grund af sin Alsidighed 
meld jer ind i len Trop (f. Eks 
5 te By-Trop, hvori de fleste al 
Skolens Spejdere er) og I vil 
ikke komme til at fortryde det.

,,O 1 d Boy“.

Spejdekorpsets 
Foraarsturnering.
I det smukkeste Foraarsvejr 

man kan tænke sig, afholdt 
Spejderkorpslet 2. og 3. Paaske- 
dag sin Foraarsturnering.

Saavel Pige- som Drenge- 
Spejderne: var mødt talrigt op, 
da Turneringen begyndte 2den 
Paaskedag Kl. 10 ved Eremi
tagen; der var anmeldt 22 
Hold, og efter at Pastor Storm 
havde holdt en kort Andagt, 
tog man fat paa Konkurren
cen. Den førstie; Dag vistes kom
bineret Signal-, Stafet- og Mel" 
detjenlest|e, Marchovlölslelr, Ter
rænløb og nogle fritvalgte Øvlel- 
ser, f. Eks. Teltslagning, Bi
vuakbygning, Bagning osv.

Den 25. marcherede Korpslet 
med Musik i Spidsen fra Stu- 
dcnterfoneningen til ,,Stadion“, 
hvor Turneringen fortsattes. 
Si g n a le m e n t s ø ve 1 se r. Kimsleg, 
Splejsning, Bevikling, Samari- 
terøvelser, fri Ideal, Brandøvel
ser, CyklieøVelsier og Boksning, 
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holdt det ' talrige Publikum i 
Aande i flere Timler, m'edens 
Musikken udfyldle Mielfamak- 
terne.

Første Præmie (tet Telt; til
faldt Charlottcnlund Trup, Selen 
Præmie (en Ambulancekasse), 
blev vundet af 5tie By-Trup.

Fra Henrik Madsens Skolie 
deltog paa 5te By-Trops Hold 
Christian Christensen. Torben 
Salicath og Arne Scheibel 
(II G), Knud Stule (I G) og 

Helge Helms (IV Mim.)- 5. By- 
Trop vandt desuden som 1ste 
Præmie i den kombinerede Sig
nalerings-. Stafet- og M;eldietje- 
nesteøvelse en 'Salonriffel, udsat 
af Akademisk Skytteforenings 
Formand.

Som Overdommer fungerede 
Korpsets tidligere Instruktør, 
Premierløjtnant Llembch|e!. Efter 
veloverstaaet Turnlaring slutte
des med en Svingom i Studen
terforeningen. Reporter.

AAGE HANSEN- 
BOGTRYKKERI
NØRREGADE 45 TLF. BYEN 1647

MODERATE 
PRISER

MODERATE 
PRISER

: KATALOGER : 
BOGARBEJDE 
REGNSKABER 
TIDSSKRIFTER 
: SKEMAER :

ADRESSEKORT 
: VISITKORT : 

ILLUSTRA
TIONSARBEJDE 
:AKTIEBREVE :
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Udsty 
fo S pejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen, 
H elmer »hus.

HUSK
Skolens 

Boghandel 
Johs. Marcker - Aaboulevard 9

(Hj. af Jac. Dannefærdsvej 2).
Telf. 8353.

Kollegiehæfter, Oktav 96 Sider 10 Øre. 
— Kvart 72 - 15 -

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

l.Kl.BereekviperingmSkræileri
— Moderate Priser —

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 2,00 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 Forchhamniersvej.)

Telf. 2 3 4 0.

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

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.

Redaktion : T. Salicath, Sølvgade 26, Telf. Palæ 70iy.
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


