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Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Knud Møller.

Nr. 5 15. Marts 1915. 4. Aarg.

Ligesom Skakbrikkerne flyttes, saadan flyttes ogsaa den tyske Hærs 
Tropper rundt i Europa, og en af Hovedpersonerne for dette er General 
Kluck, som allerede har indlagt sig Berømmelse i Historien, Vi bringer her 
et Billede af ham, taget af vor Krigskorrespondent,
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helmershus.

De frivillige Korps 
Betydning 

under en eventuel Krig.

For e.i lille Land som Danmark, 
der- ikke har Raad til al holde en 
stor Hær, er det af Betydning, at 
Befolkningen hjælper til med Lan
dets Forsvar saa godt som muligt 
under en eventuel Krig. Et Ud
slag af Folkets Forstaaelse overfor 
dette var Dannelsen af de mange 
Rekylkorps paa et Tidspunkt, da 
Danmark var et af de eneste Lan 
de, som ikke brugte Rekylgeværet 
i Hæren.

Til at begynde med var der ik
ke mange frivillige Skytter; men 
Eksemplet smitter, og efterhaan- 
den er den frivillige Skyttebevæ
gelse vokset saa stor, at den kan 
være Hæren til god Nytte i Krigs
tilfælde.

Man kan hertil indvende, at de 
frivillige Korps kun raader over 
ca. 2500 Mand; men disse Korps 
har ca. 260 Rekylgeværer, som 
forhøjer deres Værdi i en ikke rin
ge Grad.

De frivillige Korps store Betyd- 
hing pr, at de, da hver Mand har 
gin Uniform 6g sine Vaaben i sit 

Hjem, meget hurtigere kan mobi
liseres og- sendes til Fronten end 
Hærens Afdelinger i Tilfælde af et 
pludseligt fjendtligt Angreb. At 
Rekylkorpsene alle er forsynede 
med Cycler eller Motorcykler tje
ner jo kun til at formindske den 
Tid, det tager for Skytterne at mo
de paa Mobiliseringsstedet. Di 
der foruden de store Rekylkorps 
i Hoved-taden findes mmdre Ru 
kylafdelinger i næsten Inert Ami 
Lande: over, kan der saa'etlev næ
sten hvorsomhelst, der forsøges ed 
fjendtlig Landgang, hurtigt kommé 
Rekylskytter til Stede.

De frivillige Riffelskytter er i.e’.vl 
følgelig ogsaa til god Nytte for 
Hæren, ikke alene paa Grund al 
deres gode Uddannelse; men og-| 
saa fordi de alle som én er villige 
til at gaa i Felten, hvilket jo al
drig kan finde Sted i Hæren, hvori 
der altid findes Antimilitarister, 
som kun nødigt og tvungent gaar 
til Arbejdet.

I Krigstilfælde, hvor det er af 
den største Betydning at have god 
Forbindelse mellem dy forskellige 
Afdelinger, er det af stor Betyd
ning at frivillige Ordonnanser stil
ler sig til Hærens Raadighed. Fri
villig dansk .Motorordonnans Korps



Side 3

-- g ®---------- --------------------- ^=@

Abonnér paa ,,HJEMMET“,
Danmarks største og bedste Ugeblad, 

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Øre pr. Uge.
' UJ -B -----------S)

er til uvurderlig Nytte for Hæren 
paa Grund af Medlemmernes ud
mærkede Uddannelse som Motor
cyklister. Korpset har, i Lighed 
med flere andre frivillige Korps, 
sluttet Kontrakt med Hæren om 
at give Møde, saa snart Hæren 
bliver mobiliseret, og i denne Tid, 
da Sikringsstyrken er indkaldt, er 
en større Del af Korpsets Medlem
mer til Tjeneste som Ordonnanser 
ved Hærens forskellige Afdelinger.

Foruden Motorordonnanskorpset 
har ogsaa Spejderkorpset stillet ca. 
200 cyklende Spejdere til Hærens 
Disposition til Brug under en even
tuel Krig. Disse Spejdere skal for
uden Ordonnanstjeneste ogsaa ge
re Telefontjeneste, og paa denne 
.Maade skaane Hæren for at afgi
ve Mandskab til Betjening af de 
mange Telefoncentraler paa For
terne. Spejderne har allerede flere 
Gange gjort Tjeneste ved Telefon
centralerne for at sætte sig ind i 
Betjeningen.

Men for at en Hærs Arbejde 
skal „klappe“, er det ikke alene 
nødvendigt, at der udfores et godt 
Arbejde ved Fronten, det er af 
lige saa stor Vigtighed, at der ud
foldes en stor Virksomhed bagved 

denne for Hærens Forplejning og 
for at gøre Sanitetsvæsenet saa 
godt som muligt. Samtidigt med 
at Krigene stedse bliver grusomme
re, bliver ogsaa Sanitetsvæsenet 
bedre og bedre. Dette skyldes for 
en stor Del at private Folk i Freds
tid lader sig undervise i Sygepleje
gerning og samler Depoter at 
Forbindstoffer, saaledes at alt er 
parat i Krigstilfælde. Den største 
Samariterforening er „Røde Kor"s, 
af hvilket der findes Afdelinger i 
saa godt som alle Lande. Ogsaa 
paa dette Omraade er der Arbejde 
for Spejderkorpset, og en stor Del 
Spejdere har lært at lægge fore
løbige Forbindinger og at gaa til 
Haande ved Sygepleje. Disse Spej
dere vil, hvis der bliver Krig, blive 
fordelt mellem de militære Laza
retter.

Det vil af denne Artikel ses. at 
der overalt er Brug for frivillig 
11 jælp til Hamrens Arbejde, baade 
for Mænd til at tage aktiv Del i 
Fædrelandets Forsvar og for Kvin
der som Sygeplersker. Begyndel
sen er altsaa gjort, de frivillige 
Korps bliver større Aar for Aar, 
f 1 e r e og flere føler det so m 
d e r e s l ’ 1 i g t a t o f r e, h v a d
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Moderne Dans Vals.
Enetimer og private Timer samt forskellige Hold. Kursus for 

Damer, Herrer og Born. Gymnastik, Fægtning og Dans.
Jelva Leanders Institut

Studenterforeningen. Telf. Byen 1407.

o f f c s k a n f o r F æ d r e 1 a n- 
<1 e ts S a g, og det vil f o r h a a- 
b c n 11 i g c f t c r h a a n d e n g a a 
op for enhver dansk Mand 
o g K v i n d e.

T. C. S a I i c a t h.

I’. S. Efter denne Artikels Slut
ning har jeg erfaret, at ca. 3500 
Skytter, væsentlig fra sjællandske 
og lolland-falsterske Skytteforenin
ger, har stillet sig til blærens Dis
position. hvis der bliver Krig.

I) e 11 e er et m eget glæd e- 
1 i g t Te g 11 f o r F rem t id e n. 
o g f o r h a a b c n 11 i g v i I ni a n- 
g e a n d r e Skytter følge d i s- 
s e s Ekse m p e 1.

Vore Fag.
Det moderne Gymnasium deles 

som bekendt i de tre Grupper: 
den gammel- og nysproglige samt 
den mathematiske Linie, til hvil
ken sidste jeg hører. Hvorledes 
Forholdene er for de to andre 
Retninger, skal jeg ikke kunne s:- 
ge, men for Mathematikernes Ved
kommende tillader jeg m:g at brin
ge en Klage.

Mathematikerne er hovedsagen
lig praktiske Folk, for hvem Fag
studiet Mathematik og Fy
sik burde indtage langt den stør
ste og vigtigste Plads.

Det skulde man ogsaa vente, , 
naar man hører Navnet „mathema- 
tisk-naturvidenskabelig“, - men 
faktisk er dette ikke Tilfældet. I 
Som Forholdet nu er, indtager Ma-' 
thematikken og Fysikken nærmest 
en Stilling som Bifag, idet for 
„os“ ret ligegyldige Fag — eller 
i hvert Fald mindre vigtige — som 
Historie, Dansk (Oldnordisk 
Sproghistorie — Svensk) og Old
tidskundskab — hvad H je m m e- 
a r b e i d e t angaar — indtager en 
ganske dominerende Plads. En 
Reform paa disse Omraader vilde 
være heldig.
' (x + yF

F. t. D. B. i D.
. Ungdomsforbundet til Dyrenes 
Beskyttelse i Danmark, der er en 
Underafdeling af Foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse i Danmark, 
har i talrige Skoler Landet over 
ved Lærere og Lærerinders 
Hjælp oprettet Ungdomskredse.
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Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark
Ungdomskredse kan efter Henvendelse til Foreningen op

rettes ved alle Landets Skoler, og Foreningen vil være taknem
lig, om Lærer eller Lærerinde vil paatage sig Ledelsen af Kredsene.

Medlemsbidraget er for hvert Medlem 50 Øre aarlig, for hvil- 
knt „Dyrevennens Ungdomsblad“ leveres. - Foreningens Kontor 
er Raadhusstræde 15, København B., Telefon Byen 3915.

Vilde det ikke være en god og 
nyttig Jdé at oprette en Ungdoms
afdeling ved vor Skole?

Oprettes en Kreds ved Skolen, 
behover man blot at meddele det
te samt Medlemstallet til Forenin
gens Kontor og sende Kontingent 
tilligemed Betalingen for bestilt 
Medlemstegn.

Kredslederen faar da et Eksem
plar pr. Medlem af Forbundet Ved
tægter og „Dyrevennens Ungdoms
blad“ udleveret. I Stedet for dette 
Blad kan Gymnasiaster og Real
ister faa „Dyrevennen“.
' R c d.

Skakklubben,

Forrige Nummer af Skojens el
lers saa udmærkede Bla'd „Brænd
punktet“ bragte et Par smaa ond
skabsfulde Bemærkninger om 
Skakklubben samt dens Virken. 
Idet jeg ikke skal benægte, at det 
maaske en Aften er hændt, at kun 
tre Medlemmer er mødte,'maa man 
dog ikke paa Grundlag af denne 
Omstændighed slutte, at Klubben 

svæver i Fare for fuldstændig at 
opløses.

Tværtimod har en fornyet Iver 
og Energi grebet dens Medlem
mer, idet den aarlige — med me
gen Spænding imodesete Tur
nering nu er begyndt. Det er da 
at vente, at intet -af Klubbens Skak
spil i den kommende Tid vil staa 
ledigt, saaledes at disse sidste Af
tener tydeligere end Ord vil godt
gøre Foreningens Succes.

F o r m a n d.

T elegrafering 
uden Traad.

Telegrafering i gamle Dage.
Fra de tidligste Tider har Men

neskene følt Trang til at meddele 
sig til hinanden — ogsaa paa Af
stand , og det varede derfor hel
ler ikke længe, inden man fandt 
paa Midler dertil. Saaledes horer
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De Ire era heil 
træffes hver Uge i 
„Verden og Vi“.

Nummermanden.

H. Christensens 
Bog- og Papirhandel, 

GI. Kongevej 105 — Telefon 2664 - 11064
Eget Bogbinderi Eget BogtryKKeri

Konfirmationsgaver

Nyheder i Plader og Papirer. 
Mørkkammer gratis til Afbenyttelse. 

Nordisk Foto Kompagni A|S 
Købmagergade 5 ■ Tlf. 11805. - Købeohavn K

Største 
Udvalg i 
Fotografi-

J. K. Laursen
Solidt 

Skolefodtøj
Vod r off s vej 

58.



Side 7

Magasin du Nord
Skoleure

Stort Udvalg i: Tornystre
Termosflasker

man i den græske Tragedie ,,Aga
memnon“, som er skrevet ca. 5C0 
Aar f. Chr. Fødsel, at Budskabet 
om Trojas Indtagelse naar over 
en Vejlængde paa 70 Mil paa en 
eneste Nat, hvilket lod sig gøre, 
•..Jet der for hw 3Te Mil blev an
tændt et Baal, der forkyndte Erob
ringen.

Aar 363 f. Chr. opfandt Anias, 
en Krigerkonge, en ..Krigstele
graf“, som bestod af en Del lige 
store Vandbeholdere anbragt paa 
forskellige Stationer. Paa Vandet 
flod en ,,Svømmer“, hvorfra der 
gik en Stang i Vejret forsynet med 
forskellige Inskriptioner. Naar 
man vilde . telegrafere“, blev paa 
Afsenderstationen en Fakkel løftet 
i Vejret, hvilket var Tegn til, at 
en Prop i Bunden af Karret skulde 
fjernes, og Vandet saaledes lobe 
ud. Naar vedkommende Sætning 
derved var kommet i Højde med 
Karrets Rand, blev Fakkelen igen 
loftet paa Afsenderstationen, og 
den samme Sæm'ng vi! jo saaledes 
kunne aflæses paa Modtagersta
tionen.

Chappes Telegraf.
Nu gik der saaledes en lang 

Række Aar, i hvilke der blev gjort 
en Mængde — men ganske vist 
betydningsløse — Opfindelser paa 
dette Omraade, idet det først er i 
Slutningen af det 18. Aarhundrede, 
at Franskmanden Chappes kon
struerede en brugelig ,.Telegraf“. 
Denne bestod af en Opstander for
synet med en Hovedsvingarm, 
hvorpaa der igen sad 4 Vinger 
eller Svingarme, 2 paa hver En
de af Hovedvingen, med et Haand- 
sving kunde man nede fra Jor
den danne forskellige Figurer, 
hver Figur havde sin Betydning. 
Denne Telegraf var ganske for
trinlig og tilfredsstillende paa al
le Maader efter Tidens Fordrin
ger ; og den (bruges den Dag i 
Dag. Blandt andet vil de, der i 
sin Tid besaa den amerikanske 
Eskadre, som laa paa Rheden for 
et Par Aar sdien, have bemærket, 
at den der brugtes til Signalise
ring mellem Skibene indbvrdes.

Ørsteds Opdagelse.
Saa følger i 1820 Hans Christan 
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Ørsteds Opdagelse af den elektri
ske Strøms magnetiske Virkninger, 
Opdagelsen gaar som bekendt ud 
paa, at en Magnetnaal, forbi hvil
ken man leder en elektrisk Strøm, 
vil gøre et Udslag — afhængigt 
af, hvilket Retning Strømmen har. 
■Denne Opdagelse anvendes ved 
■Telegrafering paa meget lange Af
stande, f. Eks. over Atlanterha
vet ; men kræver stor Agtpaagiven- 
hed hos Telegrafisten.

1 et senere Nummer skal der 
vises af hvor stor Betydning Ør
steds Opdagelse er, den danner 
Grundlaget for alle moderne og 
vigtige Opfindelser, specielt Morse- 
telegrafen ....

O. B.

Ja!
Læg 5 til.
Ja I
Multiplicer det udkomne med 

5°.
Ja!
Læg saa Deres egen Alder til.

- Ja!
Træk 365 fra.
Ja!
Læg 115 til.

- Ja!
Hvad Resultat er De saa 

kommet til ?
- 949-
- Der kan De se! De er altsaa 

fodt i September og 49 Aar gi. 
Hr. Jensen smilede atter.
Enhver kan prøve Eksperimen

tet. Peter.

Et Regnestykke.

Da én. af vore Elever, der er 
kendt for sin store Dygtighed i 
Regning en Dag modte Hr. Jen
sen paa Gangen, spurgte han om 
Hr. Jensens Alder.

Hr. Jensen vilde ikke opgive sin 
Alder.

- Naar du er saa dygtig i Reg
ning, kan du vel selv regne det 
ud! sagde Hr. Jensen.

Lad gaa! sagde Eleven. Jeg 
prøver. Tænk paa Tallet af den 
Maaned, hvori De er født.

Hr. Jensen smilede og tænkte 
paa 9.

Multiplicer det med 2.

Paladsteatret.
Paladsteatret byder i disse Dage 

paa et usædvanlig righoldigt Pro
gram, idet Aftenen bestaar af ik
ke mindre end seks Film.

Hovedstykket er den berømte 
„Chéri-Bibi“, en overordentlig 
spændende Kriminalfilm, i hvilken 
en uskyldig domt Galejslave slip
per fri og udgiver sig for en myr
det Marquis, men stadig tvinges 
ind i ny Forbrydelser for at beva
re denne Stilling.

Af det øvrige Program skal næv
nes den amerikanske Film „Ile- 
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lenes Offer“, i hvilken Hovedsen
sationerne er et Dødsspring fra 
en galopperende Hest til et Eks
prestog, og senere da dette møder 
det modgaaende log paa samme 
Skinner og Lokomotiverne først 
standser faa Meter fra hinanden.

F o d s e 1 s ti a g e :

Leo Dannin 26. Marts, 111. G.
Albert Larsen 19. Marts III. G.
Torben Salicath 18. Marts. I. G.

* *

H a r D e h o r t I

Har De hørt, at Brændpunktet 
denne Gang ikke ér blevet forbudt.

*

Har De. hørt, at der er Gymna
stikopvisning den 25. Marts.

❖

Og at der vil blive udsat Præ
mier paa henholdsvis 1 og 2 Ex
tratimer om Ugen i Gymnastik for 
den. der ikke kan slaa en anstæn
dig Kolbøtte.

*

Har De hørt, at der er stor Op- 
•vækkelsesmøde i Skakklubben.

Og at der til Skakturnéen har 
meldt sig 19 — Tilskuere.

*

Har De hørt, at Krigen til 
det Øjeblik, da Brændpunktet ud
kom, har varet i 427,680 Minutter.

*

Og at vi ikke tør skrive dette 
i Sekunder, da det vil kræve en 
Udvidelse af Bladet.

*

Har De hørt, at Fotografikon
kurrencen er blevet en Succes.

*

Og at det ene Billede, der er 
indkommet, er indsendt af Bladets 
Fotograf.

*

Men at Konkurrencen næste 
Gang vil omhandle Skolebilleder.

*

Har De hørt, at en kendt Mand 
her ved Skolen forleden kaldte 
Skolen et „Lærlingeasyl“.

*

Og al dette Navn er ganske for
træffeligt.

*

Har De hørt, at Artikler til 
„Brændpunktet“ skal sendes til 
Redaktionen Stenosgade 1. Og at 
Redaktøren træffes personligt san - 
me Sted hver Onsdag fra 51 3 
öko. Telefon 3976.
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Svendevise.
Nu spænder vi atter vor Sæk og vor Sko, 
for nu skal vi drage af Lande, 
vi vaadrer frem under jublende Sang, 
mod Sydens Bjerge vi rette vor Gang, 
mod fremmede Stæder og Strande.

Nu spænder vi atter vor Sæk og vor Sko, 
thi Byen vil Ryggen vi vende, 
vi glemmer alle de Pligter og Bud, 
som tynged os før, nu drage vi ud, 
som muntre farende Svende.

Nu spænder vi atter vor Sæk og vor Sko 
og synger med jublende Stemme, 
vi nyder vor Frihed i fulde Drag, 
vor egen Herre ved Nat og ved Dag 
thi Lænkerne glemte vi hjemme.

Og spænder vi atter vor Sæk og vor Sko, 
engang for tilbage at vende, 
vi samlede Kræfter til mange Aar. 
om ogsaa de bli’r under trange Kaar, 
vi lærte dog Lykken at kende.

P. Criiger-H. 

også a Præmie. Det bedste Bil 
lede vil blive sat i næste Nummer 
og samtidig blive- præmieret med 
et Presentkort paa 3 Kr. til Nor
disk Foto Kompagni, som altid har 
rigelig Udvalg af fotografiske Ar
tikler.

KUPON
Navn

Kl.

Denne Kupon indsendes tillige 
med Billederne.

Foto.

Da. Tilslutningen ikke var stor 
nok til forrige Nummers Konkur
rence, maa Grunden dertil vel sø
ges i, at der er meget faa af 
Jer, d^r har taget Snobilleder. 
Men denne Gang skal vi tage et 
Emne som Skolebilleder. Kan 
det være bedre? Indsend Billeder 
straks. Det først indkomne .Bille
de (vel at mærke med Posten) faar 

Enhver dansk Dreng 
bor eje 

mindst et Bind af 

DANMARKS 
MELODIBOG 
indeh. 900 danske Sange.

Bl. I. 11. 111. a 2 Kr. 50 Øre. 
kartonneret å 3 Kr. 50 Øre. 
i Pragtbind a 4 Kr.

Faas i enhver Bog- og Musik
handel og hos Forlæggeren 

Willielm Hansens Musikforlag.
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Billeder Skulptur .sa Smykker

HARALD BBRGESEN
FREDERIKSBEEGGADE 28 - TLF. 689

Rekvisitter til

Tennis, Hockey, Fodbold.
Forlang vor ny Special-Priskurant. 

111. Catalog Nr. 1.

K Lindahl
Tandlæge 

Raadhuspl. 37
Tlf. Byen 1441 y,

Det anbefales alle Spejdere til Skolebrug at købe:
Hammondbenklæder , Størrelse 1 2 3 4

(Til Vinterbrug). Kr. 9.00 8.50 8.00 7.50
Opgiv Liv- og Skridtmaal.

Regnfrakker (Olskind):
115 Ctm. Nr. 2, 110 Ctm. Nr. .3, 105 Ctm.

Kr. 12.00
Nr. 4, 100 Ctm.

Kr. 12.00
Nr. 5, 95 Ctm.

Kr. 12.00

Kr. 10.00 Kr. 10.00

Nr. 1, 135 Ctm.
Til Ridebrug:

Nr. 2, 125 Ctm. Nr. 3, 115 Ctm.
Kr. 17.00

Vindjakker:
Nr. 1

Kr. 16.00

2 3

Kr.

4

15.00

Kr. 9.00 9.00 8.00 8.00
Opgiv Ryg- og Ærmemaal.

Rygsække med 2 Lommer Kr. 3.00.
Øxer og Spader findes nu paa Lager.

Enhver Dreng kan faa disse Ting gennem Spejdere fil Spejderpris. 
SPEJDERKORPSETS Munderings & Udrustningsdepot, 

Nørregade 27 —• København K. — Telefon 3186



Billige Damp» Karbade
25 «a 35 Øre

København 
Studiestræde 61

Chr. S. Jacobsens
Tapet 

anbefales.
Bredgade 36.

Smukkest..............Bedst 
Billigst

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

1.KI.Herreekviperinfl«iSkrøde^^
Moderate Priser —

Alle bor fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 1,50 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Gruppe 
o o store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag, fra- 9- 7.

Emil Clausen.

Husk

Skolens 
Boghandel. 
H. Sølimcp

H. C. Ørstedsvej 42.
(II). af Fore,hhamniersvej!),

Telf. 2 3 4 0. 

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

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Fodbold- og Tennisdragter. - - - 
Tennissko cg Fodboldstøvler. - - 
Reglementerede Gymnastikdragter 
Leverandør til Henrik Madsens Skole

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Redaktion, Stenosgade 1.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


