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Ingrid Jespersens Skole. — Henrik Madsens Skole.

Redaktør: V. Thorsen.

Nr. 17 1. December 1915. 4. Aarg.

Ungdom, Nationalitetsfølelse og Ordskvalder!
Det var en ret ubesindig Arti

kel. som den ærede „homo“ skrev 
i foirige Nummer af ^Brændpunk
tet“. Lidviklingen i den var ri
vende. Paa halvanden Spalte lyk
kedes det ham at naa fra Fornuft 
gennem Vaas til det mest rystende 
Vanvid.

For det forste lader De nu ik
ke til at have meget Begreb om 
dansk Ungdom — ærede homo, 
og dernæst ..Menneske“, er De 
virkelig saa klog og erfaren, at 
De med Rette mener at kunne kal
de det „at bære Danmark frern“ 
for en ..mystisk" Opgave ? eller 
har De maaske Deres Overbevis
ning fra et indgaaende Kendskab 
tilden nulevende danske l’ngdom ? 
Vi for vort Vedkommende har nu 
mest Lyst til at kalde det for no
get rigtigt blasert Sludder. Ordet 
..mystisk" betyder til Oplysning 
for Dem hemmelighedsfuld, dun
kel. oversanselig, overjordisk og 
sværmerisk, og det er os umuligt 
at finde, at nogle af disse Betyd

ninger af Ordet kan bringe Mening 
i Deres Udtryk, at det er en „my
stisk" Opgave „at bære Danmark 
frem."

Det sundt tænkende Menneske, 
der snubler over Ordet „mystisk“, 
opdager hurtigt til sin egen Be
roligelse. at det maa være en vis 
anden og ikke ham selv, der er 
tosset, thi i samme Forbindelse 
faar De den barnagtige Idé, at 
Individer, der træder ind i en 
national Forening, nærmest maa 
indtræde i denne som Nuller — 
ja, Menneskets Vanvid er stort. 
De skriver endelig om Nationalfø
lelsen, at den er ,,sneversynet og 
samfundsskadelig", hvormed be
grunder De egentlig det? ? skulde 
det mon ikke stamme fra en vis 
Sneversynethed hos Dem selv? — 
os forekommer det nærmest at væ
re tomt Ordskvalder.

A. Langkilde Larsen.
, Carl Ko c h.

J o r gen K e i d i n g.
B ø r g- e S c h c i b c 1.
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E-rslev <0. Hasselbalch
26 Inlernatioial Boghandel 26

Største Lager af danske og^idenlandske Boger
SCOUT LITTERATUR

Sofussen udtaler sig 
om Skoleballet.

*
Det er efter store Anstrengelser 

lykkedes „Brændpunktet“ at faa 
den fra „Klods Hans“ bekendte 
Bagsværd til at erkyndige sig om 
sin Ven Sofussens Standpunkt i 
Skolebalssagen. Hvordan Sam
talen mellem dem forløb ses af det 
følgende:

Bagsværd: H ør Sofussen, 
har Du hørt, at der skal være Sko
lebal paa Henrik Madsens Skole.

Sofussen: Ja, jeg har saa- 
mænd, Bagsværd; og jeg begriber 
ikke, at rette Vedkommende ikke 
interpellerer, elias lægger sig 
imellem.

Bagsværd: Jeg troede el
lers Elias var en Profet, Sofussen; 
hvorfor skulde han blande sig i 
den Sag ?
\ Sofussen: Du er et Fjols, 
Bagsværd. Elias er et latinsk 
Ord, der betyder „det samme 
som“.

Bagsværd: Det er dog en 

forbavsende Masse udenlandske 
Ord, Du kan, Sofussen.

Sofussen: Ja, ser Du, jeg 
har jo ogsaa i mine unge Dage 
frikvarteret Larslejstrædes Frisko
le. Den Gang var der ikke no
get, der hed at danse, andet end 
efter Bestyrerens Pibe, men nu til 
Dags, hvor Ungdommen lever i 
Døgnets Mielodier og uden alvor
lige Tanker, er det jo en anden 
Sag. Man fristes virkelig til li
gesom Hr. Bernhard Damm at 
spørge: Har Individabeleten da 
virkelig ikke Lov at gøre sig gæl
dende mere ?

Bagsværd: Jo gu har han 
saa, Sofussen.

Sofussen: Det er nu ingen 
„Han“ her er Tale om, Bagsværd, 
men Du faar mig nu til at tænke 
paa et meget interessant Fæno
men i det danske Sprog, nemlig 
hvorledes — — —

Bagsværd: Det var dette her 
med Dansen. Sofussen.

Sofussen: Hvis Du vilde væ
re saa venlig ikke at forstyrre 
mig, naar jeg er ved at udvikle 
lærde Apoteser for Dig — —. Jo,
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen, 
Helmers hus.

ser Du, Kong Valdemar Nattergal 
omtaler i sin reviderede Grundlov 
for Jylland og omliggende Øer — 
Ja, det vil nok blive for vanske
ligt at forklare Dig, men af pro
pos Dansen, saa vil jeg selvfølge
lig ikke forhindre Dig i at tan
gere den saa meget Du vil. Skal 
vi drikke et Glas paa det. Pst.. 
Kyper!

Skak.
I Lighed med Opgaven „Na

poleon’s Tilbagetog fra Moskva", 
som vi bragte i forrige Nummer, 
bringer vi denne Gang en Op
gave, der bærer Navnet „Tamer
lans Jernbur". Idéen til denne 
Opgave stammer fra den berømte 
(ungarske Skakspiller Keseritzsky, 
men hans Udførelse led af for
skellige Mangler. Den bedste Be
arbejdelse er af Russeren Jænisch 
og lyder saaledes:

Hvid: K. di. D. d6, T. d 5. 
T. g 6, S. e8. S. fy, L. h 3. a 7, c 2. 
f 2.

Sort: K. e 4, D. a 2, L. a 3, L. 
d3, c 4, c 5, dy, c 3, e 6, f 4, g 4 
&7-

Hvid begynder; Sorts Træk føl-
ger som tvungne af sig selv.

1. f 2 — f 3 X
2. c 2 X d 3 - p
3 L. h 3 — f 5 -r
4. T.g6 - c6
5. S. c 8 — f 6 X
6. T. d 5 — d 4 J-
7. a 7 — a 8 (Løber)X-
8. L. a 8 X d5 X
9. D.d6 — eo X

10. S. f 7 - g5 +

hvorefter Sort er mat.
Navnet paa Opgaven skyldes 

naturligvis det bekendte Sagn om 
Mongolerfyrsten Tamerlan, der 
satte sin fangne Fjende, den tyr
kiske Sultan Bajazeth i et Jern
bur, og den sorte Konges Matstil
ling i Opgaven har ogsaa en slaa- 
ende Lighed med Tyrkens bekla
gelsesværdige Stilling i Buret.

Forskelligt.
*

Et amerikansk Blad indeholdt
for nylig følgende Avertissement:

En god Pryglemaskine er tilSalg 
Den er i god Stand og forsynet 
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med moderne Prygle-Redskaber. 
Det garanteres, at den kan gen
nembanke en Skole paa 50 Dren
ge i 20 Minutter. Den skelner 
mellem 3 Slags Synder, nemlig 
Snyderi i Timerne, komme for 
sent i Skole og almindelig Uly
dighed. Den sælges kun fordi 
Ejeren har pryglet hele sin Skole 
bort.

Det Avertissement skulde Rek
tor blot have set.

—o—

En Mand, der var bekendt for 
at være temmelig kortfattet, naar 
han skrev Breve, skrev engang 
et Brev, der udmærkede sig ved 
en enestaaende Kortfattethed. Det 
lod kort og godt.

Kære Ven!
Johannes 3. Kap., 13—15. Vers.

Din heng. Peter.

Ved at slaa efter i det nye Te
stamente fandt Vennen, at disse 
Vers udgjorde et Brev, der lød 
som følger:

Jeg har meget at fortælle Dig, 
men vil ikke skrive til Dig med 
Pen og Blæk; men jeg haaber 
snart at se Dig, og saa skal vi 
tale sammen. Fred være med Dig, 
Vennerne hilser Dig. - Hils Ven
nerne fra mig.

B SIDSTE NYT B

Fødselsdage :
Skolebal u. Dec.

*
Før Ballet:

( Komiteen): „Kunde Bestyreren 
ikke tillade at vi lader Bal 1 a- 
V e ?

(Hr. Madsen): „Jo, naar I ik
ke laver B a 1 -1 a d e“.

*

Det forlyder, at Soupéen hos 
Nimb i Aar bestaar af Smørre
brød, dobbelt belagt med bart, og 
afbrændt Sodavand. — Restaura
tionen er aaben.

*

For extra at fremme Tegningen 
af Billetter, har Komiteen nu fun
det paa at opslaa Plakater om, 
tit den foregaaende Uge var den 
sidste, hvori man kunde tegne sig. 
Det er noget, der hjælper!

*
Det tilraades alle, der ikke øn

sker et godt Blad, at købe „Ugen“.
*

Til dem, der endnu ikke har tur
det vove sig op til Redaktøren, 
Onsdag Kl. 4—5, har vi en Vej. 
ledning: 
Nu skal De høre, 
hvad De skal gøre.
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Crome Q. Goldschmidts
Hovedudsalg Citygade

Altid billigste Priser paa gode smukke danske Varer 
Specialitet: Stærkt Skoletøj.

naar De vil tale med Redaktøren.
Gaa til liam Hjem 
helst lidt før 5 
og bank forsigtigt paa Døren. 

*

Er han hjemme, 
da svarer en Stemme: 
„Er det en Dame eller en Abon. 

nent ?“
Er De tilfældig 
ikke saa heldig, 
gaa da blot hjem, 
som om intet var hændt.

Et Paradis paa en Vulkan.
En Russers Indtryk af 

København.

København er en forbavsende 
munter By. Af de tre skandinavi
ske Hovedstæder er den den ene
ste, der har mindste Lighed med 
en virkelig Hovedstad. Christiania 
er en jævnt venlig Amtsby, gan

ske vist i et europæisk Amt. Stock
holm er smuk, ren, glat brolagt 
og glat poleret, fuldstændig or
dentlig og ærbar, men forbandet 
kedelig. København er nu en stor 
By. Den nuværende Storby ad
skiller sig fra det fordums Køben
havn. ikke ved Husene og ikke 
ved Gaderne, men blot ved Men
neskene. De Mennesker, der fær. 
des der, er virkelig hovedstadsag- 
tige, og følgelig er Byen en — 
Hovedstad.

Det mærkes navnlig hos de Men
nesker, der færdes paa Gaderne. 
Hovedgaderne er smalle, de smuk
keste Huse er de gammeldags, de 
bedste Butiker har kun to-tre Vin
duer, men det hele er overtrukket! 
med en kostelig Forgyldning — 
Menneskene. Overalt er der sta
dig en Mængde Mennesker, og det 
er meget vanskeligt at udsøge 
den Skattering af Begrebet „at 
bevæge sig“, som netop vilde gen
give Typen paa. den her brugelige 
Gangart. Om en saadan Hurtig
hed i at færdes paa det smalle 
Fortov siges sædvanlig: „vimse“ 
eller „smutte“. " Mien ■ her er intet 
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af den urolige Stemning, som dis
se to mindre ærbødige Udsagns
ord dufter af. Her er der Brug 
for et Udsagnsord, der er lige 
saa livligt, men ikke uærbødigt.

Hvad gives der i Stedet for „vim
se“ og „smutte“ ? Kommisser vim
ser, men her er Tale om Herrer. 

(Fortsættes.)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

J Priser fra 3,00 til 12,00.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Guldfyldepennen B 
„The Beat-all“ S 

(Den slaar dem alle) B 
er en ganske fortrinlig Fyldepen, B 
der sælges til en forbavsende billig B 
Pris. „The Beat-all“ føres baade B 
som ahn. Type til at bære i Veste- ■ 
lommen, og i den nye „up and down“ B 
Type, der kan bæres i alle Stillinge B 

uden at Blækket siver nd. B

1LLDM, Lædervareafd. ■
Elektriske og mekaniske

Jernhan., Dampmaskiner
i stort Udvalg fra 2 Kr.

Meccano. Lagergren Skøjter.
Kælker, Ski, 

Fodbolde.

Dansk 
Sportsmagasin 
Bredgade 21 (v. Palægade)

Telefon 9105.

Cornelius Knudsen
15, Købmagergade 15

Tegnebestik

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

nørregade 13, Telefon 9612,
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G. C. Gravesen,
Boghandler.

:: Nordre Frihavnsgade 1. ::
Lager af alt, hvad der bruges paa Skolen.

Heppeekviperingsforretningen

High Life
Vesterbrogade 82.

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

faas i

Emil Wienes 
Boghandel 

Østorbrog. 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante 

Læderpenaler.

Harald Børgesen
Frederiksberggade 28

Telefon Centr. 689

Anbefaler som praktiske gode 
Julegaver:

Skøjter - Kælker - Ski - Sweaters 
Boksehandsker - Fægterekvisitter 

Fodbolde - Tennisrackets - Luftbøsser 
Skibsmodeller - Lommeknive - Dolke 

Rulleskøjter

Min illusir. Dnivepsalppisliste anbefales.

JULEØNSKER
for alle Drenge og Piger.

Regnfrakker (Olskind) alle Størrelser Kr. 10,00 til Kr. 18,00.
Vindjakker (vandtætte, graa) 

do. (almindelige)
do. (Olskind) Kr. 10,00

— 12,00.
— 8,00.

til — 12,00.
Matrosdragter, blaat Cheviot, alle Størr.
Stortrøjer — — — — Kr. 18,00

— 21,00.
til - 20,00.

Hammond Benklæder — — — - 7,50 til — 9,50.

Forlang Prisliste over alle Udrustningsgenslande lil Spejdere.

Spejderkorpsets Munderings og Udrustnings Depot
Nørregade 14 København K, Telefon 3186

Fra 10. December aabent til Kl. 7 Aften, Lørdag til Kl. 8 Aften.
Søndag den 19. fra Kl. 4-8.
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Billige Damp- Q, Karbade
25 35 Øre

København 
Studiestræde 61

Største 
Udvalg i 
Fotografi
apparater 
fra Kr. 3.50

O
Nyheder i Plader og Papirer. 

Mørkkammer gratis til Afbenyttelse. 
Nordisk Foto Kompagni A|S 
Købmagergade 5 • Tlf. 11806. • Købeohavn K.

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

I.KI.HerreekviiieriiiijouSki’æderi
— 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. Selling;

H. C. Ørstedsvej 42.
(Hj. af Forchhammersvej.) 

Telt. 3 3 40.

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

Jarlers
Antikvariat

Brugte Bøger 
i smukke Eksemplarer.

Se de righoldige
Vinduesudstillinger

GI. Kongevej 134
Redaktion : V. Thorsen, Btilowsvej 38 C. København V.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


