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Julenumffier!mim
Vaagn op Du danske Ungdom 

thi Danmarks Land snart hvile skal, 
paa Dine unge Skuldre

Hejs Dannebrog saa højt, at Fjenden ser 
hvor Danmarks Ungdom er, 

mens vore Fædre regner ud 
hvad Danmarks Navn er værd

i Smør og Æg.
Kryb ej paa Hoser naar Du ser 

en prøjsisk Ørn paa Hjælm med Fjer, 
men rejs Dig op og drag dit Sværd 
naar Fjender truer Danmarks Hær 
gaa fremad Du til Daad og Kamp 

for Dit Land, 
Dit Fædreland.

Ønskeseddelen
Brændpunktets Julefortælling

»Mor, er du snart færdig?« 
Moderen løftede det trætte Ho

ved op fra Sytøjet.
»Nej, jeg mangler meget endnu, 

læg dig nu ned og prøv paa at 
falde i Søvn.«

Der var stille nogle Øjeblikke 
i den lille >Stue, saa lød den 
klagende Ste’mme

»Mor! Maskfnen gør tsaa-dpdt 
i mit Hoved.«;

Der gled forpint Udtryk 



hen over den un^n^es An- 
sig. Saa rejstr 111111 op og 
gik hen til Se"1^11- : '

»Lille sagde hun
»du ved jo nok, Mor 

X;r nødt til at sy; jeg har lovet 
Falses Mor, at hun skal faa Kjo- 
le^j i M_.gen.« Hun tav el Øje- 
b.^ sagdei^hun livligt:

yLæg dig nu ned — saadan 
— nu skaT^n høre! Nu leger 
vi, at du, er ude og rejser — du 
skal rejse langt, langt bort til et 
dejligt Sted — og her er' Loko
motivet, der trækker dig rask 
afsled,« hun pegede paa Syma
skinen.

»Rejser du ogsaa med, Mor?« 
den lille Piges Øjne straalede.

»Ja, naturligvis — pas nupaa 
— nu gaar Toget.«

Der blev igen stille i Stuen; 
man hørte kun Symaskinens 
Brummen; den lød Dag ud og 
Dag ind i ’den lille Stue, hvor 
den unge Enke boede med sit 
Barn. Allerede som ung Pige, 
da hun tjente hos Konsulen 
henne paa Torvet, havde hun 
va'rel saa flink til at sy, og da 
hun efter faa 'Aars Ægteskab 
blev Enke, havde hendes »unge 
Frøken«, der nu var gift med 
Dr, Bang, skaffet hende en Del 
Arbejde, og^jju ernærede hun 
sig og B*rrHet ved et sy for for
skellige Herskaber, først og 
fremnieM Tor Dv’. Hangs.

»Mor! taar jejj, e[ Juletræ!«

i »M^en Magda dog; sover du
! ikke endnu?«
I »Nej — jeg kan ikke sove — 

vil du ikke fortælle mig en
) Historie?«
i »Jeg har ikke Tid — men 

nu skal du høre! Naar jeg låar 
Penge for denne Kjole, skal jeg 
købe, en lille Julegave til dig, 

i og nu synes jeg, du skulde 
I skrive alt, hvad du ønsker dig, 
! saa kan jeg selv vælge, hvad 

du skal have.«
Barnets Øjne straalede.
»Faar jeg ogsaa et Juletræ?«
»Det tror jeg ikke — det er 

altfor dyrt — men skriv nu, 
og saa maa du ikke mere for-

5 styne Mor.«
i Hun tog et Stykke Papir, gav 

den lille Pige en Blyant og en 
Bog til at skrive paa og gik til 
sit Arbejde.

»Hvad skal jeg skrive?«
Dei' gled el Udtryk af Utaal- 

modighed hen over den unge
1 Kones Ansigt; bun kunde ikke 
i blive færdig, naar hun idelig 

skulde forstyrres.
»Skriv allerøverst: Ønskesed

del for Magda Jørgensen - og 
skriv saa alle dine Ønsker, rig
tig mange; men husk paa, at 

! jeg kan kun give dig en 'Ping.«
Saa nu havde hun endelig 

faaet Fred. Barnet skrev — lang
somt og usikkert — løftede en 
Gang imellem Hovedet og saa 
eftertænksomt frem for sig, bø



jede saa atter Hovedet og skrev 
videre.

»Nu ex jeg færdig!« Den lille 
Pige iagdtf Papiret paa Bordet 
med den ’.ibeskrevne Side opad 
og lagde siV lille, magre Haand 
ovenpaa del; »men du maa ikke 
se paa Ønskesedlen nu — ikke 
før jeg sover.« Vj

»Nej, nej1!« sag'de Moderen ad
spredt; det Læg - de>- vilde slet 
ikke rigtig laide —' det maati? 
tages op igen. Og limwy.e gik 
den lille Pige var lal den > Søvn; 
Uhret heijm pag Ri/udhu. e^ slog 
1 - o4 2, saa ré.sie den unge 
Kone ^sig endelig >g holdt Kjo
len ud Ira sig med et lettende 
Suk. Nu vilde hun skrive Reg
ningen med det sanm« og pak
ke Kjolen ind, saa kun straks 
næste Morgen, medens Magda 
sov, kunde gaa hen med den 
til Fru Bang. Hun tog el Styk
ke Papir, der laa paa Bordet, 
skrev Regningen, pakkede Kjo
len forsigtig ind i et nv:dt Klæ
de og heftede Papiret ■ denpaa. 
Saa klædte hun sig 
slukkede Lampen og gik i Seng.

»Md. Jørgensen har vægret her 
med en Pakke,« sagde Stuepigen, 
der bragle Fru Bang Teein, vær 
saagod« — hun lagde IPakken 
Paa Sengen — »jeg fæ ta 1te for 
jeg. vilde iVke forstyrre -‘ruen!«

»Tak, ^Inei« Den un.. 'Kone 
tog Naalfen ud af Pap. og 
pakkede Kjolen ud. !dt 

den op foran sig; den var nyde
lig; den vilde klæde Else hen
rivende i Aften; ja, Kristine var 
mageløs til at sy. Det var en 
Skam, hun ikke havde talt med 
hende; hun skulde dog have 
haft et eller andet med hjem til 
Magda; thi hende selv turde 
hun aldrig byde noget; i den 
Retning var Kristine saa sær; 
men hun var altid glad for, hvad 
Magda lik.

Hvor mon Regningen var ble
ven af? Hun skulde jo give Ane 
hendes Udlæg tilbage. Naa, der 
laa den paa Tæppet. Hun tog 
den op; men hvad var det? Øn
skeseddel for Magda Jørgensen 
stod der med store, uregelmæsige 
Bogstaver. Len unge Kone læs
te videre:

Et lille Juletræ.
En Billedbog.
Et Par uldne Vanter.
En Dukke henne fra Frøken 

Mortensen.
En Julekage.
En Pose Gotter.
En lille Kanarifugl i el Bur, 

ikke levende.
Den unge Kone fik Taarer i 

Øjnene
Hun tænkte paa alle de Gaver 

der laa parat til Else, naa, lille 
Magda skulde nok faa sine Øn
sker opfyldte — og da Skum
ringen sænkede sig, og Juleklok
kerne begyndte at ringe, da stod 
Fru Bang udenfor Enkens lille 
Stue. Hun satte en stor Kurv fra 



sig og tog forsigtig mod et lille 
pyntet Juletræ, som Karlen rak
te hende. Hun bankede paa og 
traadle rask ind i den lille Stue.

»Glædelig Jul, Kristine!« sag
de hun hjertelig; »jeg kommer 
med nogle smaa Julegaver til 
Magda; jeg har været saa heldig 
at faa fat i hendes Ønskeseddel,« 
og hun holdt smilende Papiret 
hen imod den unge Enke. Denne 
blev blussende rød.

»Fruen tror da vel ikke,« be
gyndte hun; men Fru Bang af 
brød hende hutigt:

»Al du med Vilje har sendt 
mig Sedlen? Nej, Kristine, netop 
fordi jeg ved, at du aldrig vilde 
gøre det, bringer jeg dig selv 
mine smaa Gaver; Jeg ved, det 
vilde fordærve din Glæde, hvis 
du troede, al jeg ikke forstod, 
al del var rent tilfældigt, at du 
havde skrevet Regningen bag 
paa Magdas Ønskeseddel. Nu er 
du beroliget, ikke sandt? Tænd 
nu Træet og glæd din lille Pige 
med de Smaating, jeg har bragt 
hende. Farvel, kæn KritsnieT 
og glædelig Jul!<

Hun skyndte sig ned paa Ga
den, og Kristine saa efter hende 
med Taarer i Øjnene. Saa gik 
hun ind i sin lille Stue, lukkede 
Døren op ud til Køkkenet, hvor 
Magda stod og samvittighedsfuldt 
rørle i Grøden, og sagde med et 
lykkeligt Smil:

»Bliv nu herude, til jeg kal

der paa dig; del varer kun et 
Øjeblik!«

Saa gik hun igen pnd i Stuen, 
stillede det lille Træ« paa Bordet 
og tamdie Julelysene. Kurven 
med Gaverne stillade hun ved 
Foden al Træel;/ saa bankede 

j hun paa Køkkendøren og sagde 
। med bevæget glemme: »Magda! 

Nu maa du k;omme!«
i
1 »Brøndpunktets« Redaktion 
har haft : den stoie Fornøjelse, 
at modtage denne Jalefor tælling 
fra en for D^se^æ ulvt^ndt Per
son. Vi brin!;\ herved vo>f uedS[e 
Tak og haa tin, ar »Brændpunktet« 
i det kunnende" Aar vil faa 
mange saaianne Bidrag.

i . ” Red.

Fra vore rejsende 
Korrespondenter.

I IV-
| Hamburg-Ko’n.
! Om Morgenen afrejste vi fra 
j Hamburg; vi ankom til Køln 

sammie Dags Aften. Det var en 
megetj afvekslende Tur; de fleste 
Egne jsom vi passerede var over^

| ordentlig smukke. Vi rejste igen- 
I nem Ptrovinsenie Hanovér, West- 

phalenK og'Rhinprovinsen, og en 
Mængde smaa og større Byer 
passeredes: Bremcn» jøsnabruck, 

i Mf stev >g Drt^seldJry. Broen 



Balkan under en Krig. At refe
rere hele dette Foredrag vilde 
tage for megen Plads, men lade 
være at omtale dette fængslende 
Foredrag vil vi dog ikke.

Vi nævner blot saadanne 
Udtryk som: »en taalt Person« 
— »Jernlænker« »se-høre-skrive< 
»Cencur« »Barnemad« »blaa 
Stempel« »Yskyb-Wien 5 Dage« 
— — og de Læsere, som ikke 
overværede Fordraget, bør ærgre 
sig halvt ihjel over, at de ikke var 
med. Efter Indledningsforedraget 
fulgte Lysbillederne; der var 50 
ialt. Hr. Magnussen forklarede 
hvad hvert Billede forestillede 
og hvad der var foregaaet mel
lem hvert afdisse.

Især hvilede Foredragsholderen 
ved Billederne fra Belgrad. I 
Belgrad — sagde han — var 
der et Sted »fløjelsblød Asfalt« 
andre Steder var »Brostene som 
smaa Bjerge.« Dette morede 
de mindre meget, de tro
ede at de skulde le (og gjorde 
det ogsaa rigeligt) — men — 
— men det var vist ikke Hr. 
Magnussens Mening at vække 
Latter. Latteren blev dog end
nu mere livlig, da han fortalte, 
at man kunde faa en Gris for 
80 — firs — Øre og 3 Høns 
for 75 —1 femoghalvfjers — Øre, 
selv i Krigens Ulykkestid.

Efter dette virkelig interessante

Foredrag, der sluttede Kl. 8,40, 
fulgte kraftigt Bifald.

Od.

Elevkoncert.
Vi har en »morsom« Ting i 

vente — Elevkoncert.
Naar denne skal foregaa, vi

des endnu ikke, men Kræfter er 
der nok af. Vi nævner blot:

Klaver: Finn, T. B, Friess, 
Stig Rode, Gram og Henrik Schol- 
ler.

Violin: Schørring, Limkilde 
og Lassen.

Sang: Schørring. —

Naa, — det ka’ nok være.
Od.

Det muntre Hjørne.
vx.

Man kan ikke

Man kan ikke stikke en Tier 
med en Tyve-Knægt.

Man kan ikke godt sidde paa 
en Pi-Stol.

Man kan ikke forsegle et Brev 
med en Gylden-Lak.

Man kan ikke pryde sit Haar 
med Mad-Roser.

Man kan ikke indfatte Male
rier i Prog-Rammer.

Man kan ikke bære Mælk i 
et Fir-Spand. 



over Rliinen ved Koln er pragt
fuldt — ligeledes Jernbanesta
tionen. Vi tog ind paa Hotel 
»Fischer« i Nærheden af Stationen 
og Domen, som rager op med 
sin Kæmpeskikkelse, og hvis to 
uhyre Taarne sees i lang Afstand. 
Vi sov godt om Natten (for en 
Gangs Skyld), om end Værelset 
ikke var saa elegant som det i 
Hamburg. Den næste Dag fik 
vi rigtignok vidunderlige Ting at 
se. Tidlig om Morgenen gik vi 
over i Domen, men da der var 
Messe, fik vi ikke Lov at gaa 
om i Kirken, vi maatte nøjes 
med et Overblik fra den nederste 
Bænk.

Senere fik vi dog Anledning 
til at se Kirken cbedre ved en 
Aftengudstjeneste, og den sidste 
Dag vi var i Koln, besaa vi den 
ordentlig i alle Detailler. Den 
er gribende smuk; fra de dej
lige malede Vinduer, med Hi
storier fra Kristi Liv eller Hel
genbilleder, kastede Lyset dæmpet 
over de høje, slanke Piller og 
de fine Udskæringer. Naar vi 
saa op under disse uhyre Hvæl
vinger, forekom det os, som alt 
var dannet af Voks, saa blødt 
og fint i sine Former, — og 
dog saa kolosalt. Al den katol
ske Pragt med Statuer og Bil
leder alle Vejne, med Blomster 
Masser af Lys, gjorde ogsaa sin 
Virkning.

Domens Klokker er ogsaa 
betagende, saa dybe og vemodige 

lokker, drager og maner til Al
vor. Den sidste Dag i Koln 
blev vi vækkede KL 4 y2 om 
Morgenen af Klokkeklangen, der 
kaldte til den første Messe, der
efter ringede de hver halve Ti
me til langt ud paa Dagen, til 
hver ny Messe.

X. ogY.
(fortsættes)

Løsningen
paa Præmieopgaven i forrige 

Nummer af »Brændpunktet« er:
1) H. C. Andersen:

»Elverhøj.«
2) Henrik Ibsen;

»Brand.«
3) Leo Tolstoy:

»Krig og Fred.»

Fra Skolen.
Hr. Frits Magnussens Foredrag.

Mandag den 25. November d, 
A. holdt Hr. Journalist Frits 
Magnussen fra Dagbladet »Riget« 
et overmaade interessant Fore
drag, der var ledsaget af Lysbil
leder, om Balkan. Foredraget 
holdtes i Skolens Gymnastiksal 
og tog sin Begyndelse Kl. 710.

Før Hr. Magnussen fremviste 
Lysbillederne holdt han et ud
mærket Indledningsforedrag 
om en Journalists Stilling paa



Man kan ikke veksle en Bis- 
Mark.

Man kan ikke stikke sig paa 
Lig-Torn.

Man kan ikke køre med en 
Senge-Hest.

Man kan ikke lave Æblegrød 
af Adams-Æbler.

Man kan ikke synge en Ser-Vice.

^He bør se
De unge Kunstneres Forbunds

Osti 11 hg
i

Den frie Udstillingsbygning.
Entre: 25 Øre.

H. Christensens Bog- & Papirhandel,
GI. Kongevej 105 — Telf. 2664.

Eget Bogbinderi. Eget Bogtrykkeri, 
Leverandør til Henrik Madsens Skole.

Alle Skolebøger. Alt Skolemateriale

Tennis.
Fodbold. 
Cricket. 
Boccia.

Krocket.
Kastespil.
Skøjter.

W peres Julegaver 
hos 

Harald Børgesen, 
Frederiksberggade 28.

Slæder. Ski. 
Lystfiskeri. 

Bueskydning. 
Salonbøsser. 
Skydeskiver. 

Spejderartikler.
Svømmerekv.

Skøjter og Kælker. 

kleforretningen „Aladdin“. 
Frederiksberg Alle 70.

Telf. Vest. 1715 x. 
NB. Opbevaring af Cykler.

' Vilhelm Hass.
Qiarnwsfør,

Niels Ebbesensvej 25, 
anbefaler sig med alt 
- - til Faget hørende - -

A. Steilings Farvehandel,
lammet Torv 6.

Stort Udvalg i Farvelader til Skole- og Kunstnerbrug 
saml alt henhørende til Aquarel og Oliemaling. Mo
dellervoks, Plaslilina og de til Modellering anvendelige 
— — — — — — Redskaber. — — — — — —



Naar De vil købe pfoMraFiapparMeF’ eller De 
vil have Oplysninger om JoiOgranSrv da henvend Dem 
til os. Vi giver gerne alle Oplysninger. Vore ~Sigurd“ 
og „Ilford“ Plader er enestaaende.
Kongsbak & Cohn Skovbogaae 1.

Deres Fodtøj bør De købe 
i 

Skotøjsfabrikkernes Udsalg, 
Falkonerallé 3.
Telefon: Godtli. 615 y.

Alt i fix og moderne Fa^on. 
Reparationer udføres.

købes bedst og billigst i 
Foreningen

til Indkøb af Boldrekvisitter.
Vestervoidgs.de 8. 

København B.
(Aarskontingent 50 Øre)

jr ttzzsr

Køb og læs »Brændpunktet«.
Anoncer i »Brændpunktet«.

»Brændpunklel«s Læsere an
mode* om at gøre deres Indkøb 
hos dem, der anoncerer i Bla
det.

Stort Udvalg i Skolefodtøj.
Reparationer udføres 
- bedst og billigst. - 

Skotøjsforretningen „Frem“, 
M. Weilgaard.

GI. Kongevej 135.
Leverandør til Brugsforeningen for Ernbeds- 

og Bestillingsmand stiml Læger.

i Husk Skolens BogMI.
I H. A. SØLLING, 
i H. C. Ørstedsvej 42 

(Hj. af Forchharmriersvej)
Telf. 2340

Stort Lager af Skolebøger 
og Skolerekvisitter til Henrik 
iViadsens Skole.

Vor prue Boglade.
। Største Udvalg af udenlandsk 
j Litteratur i billige Udgaver.
! — Forlang Katalog. —
Nørregade 13. Tif, 9652.

Redaktionen sluttet den 1ste December. Næste Nr. udkommer i Januar.
______________ Redaktør: Einar Odiand, BQkrwsvcj 7~A. Telefon Vester 5407^

C. Elton^’s Bogtrykkeri, Sofie vej 9

Vestervoidgs.de

