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TIL LÆSERNE!
Med dette Nummer overtager vi. 

efter at Redaktør Thorsen har 
trukket sig tilbage, Udgivelsen af 
„Brændpunktet“. Vi agter at fø
re „Brændpunktet“ ind paa delvis 
nye Baner.

Da vi ikke mener ,at „Brænd
punktet1^ Stof har nok Interesse 
for Mellemskolens laveste Klasser, 
agter vi at reservere en Side spe
cielt for vore yngre Kammerater. 
Samtidig vil vi udvide Bladet, fo
reløbigt til 12 Sider. Forudsætnin
gen for, at denne Udvidelse kan 
finde Sted, er, at flere abonne
rer, og at vi modtager mange 
flere Artikler fra vore Læserinder 
og Læsere. Ligesom tidligere vil 
vi honorere Artiklerne.

Skønt det selvfølgelig fortrinsvis 

skal være Skoelrnes Elever, der 
skriver i Bladet ,modtager vi ger
ne Bidrag fra andre, og vi vil 
søge at formaa kendte Personlig
heder til at bringe Artikler.

Vi bringer saaledes i dette og 
i de følgende Numre Artikler af 
kendte Forfatterinder og Forfatte
re.

Det er vort Haab, at bringe et 
større Samarbejde og en bedre 
Forstaaelse i Stand mellem Ele
verne i Frk. Ingrid Jespersens 
Skole og Henrik Madsens Skole, 
ikke ved selskabelige Sammen
komster, men gennem dette Blad, 
som vi haaber maa trives Og 
blomstre under vor Redaktion.

Torben S al i c at h.
Svend O, Christiansen.
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SCOUT LITTERATUR

DA JEG VAR REDAKTØR.
-o-

Kære unge Veninder og Venner I

Ja, den Begyndelse lyder maaske 
som stammer den fra en Rektor el
ler Institutsbestyrerinde; men det 
gør den ikke; for den stammer fra 
en forhenværende Skoledreng, som 
fik en forsvarlig en paa Kassen, 
fordi han 'uden fornøden Tilladel
se begyndte at redigere et Skole
blad !

Det kan altsaa ikke skjules, at 
jeg har været Redaktør, ogsaa af 
den Grund, at mit Blad mange Aar 
efter den beklagelige Historie med 
den paa Kassen blev udstillet paa 
en Bladudstilling.

Man skulde da tro, at der havde 
været noget ved Bladet, og det var 
der virkelig ogsaa. Dog Æren var 
ikke saa meget min, som den nu 
saa (kendte iMjaJler, Prof. Julius Poul
sens. Han boede nemlig som ung 
hjemme hos mine FOrældre, og 
han tegnede „Hovedet“ til Avisen. 
Det forestillede en Brevdue, og 
det var tnaaske ikke saa mærkeligt; 
for Bladet hed nemlig „Brevduen“.

Jeg var dengang i en af Forbe- | 
redelsesklasserne i Latinskolen 
„Lyceum“, og jeg maa tilstaa, at 
det ikke var af ædle Bevæggrunde, 
jeg blev Redaktør. Jeg vilde hver
ken reformere Samfundet eller gø
re (mine Kammerater til bedre Men
nesker, men jeg vilde gerne tjene 
lidt Lommepenge.

Indholdet bestod gerne af Smaa- 
historier eller Vittigheder, som jeg 
ærlig stjal fra Aviserne, og jeg 
generede mig ikke, men ‘tog Illu
strationer med.

Hos en Materialist købte jeg 
Hektografmasse, og hjeirimie i min 
Moders Køkken var Redaktionen.

Naar det kneb med Abonne
mentsindtægten, eller med andre 
Ord, naar jeg f. Eks. gerne vilde i 
Tivoli, udsendte jeg et Ekstranum
mer, og det forhandlede jeg gerne 
ovre paa Regensen, til Fætre, Ku
siner eller andre gode Mennesker, 
Meget kom der jo ikke ind; men 
da man i de Dage kunde købe 
gamle Napoleonskager til halv
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helmershus.

Pris, og man med et Par Stykker 
af dem i Lommen var tilstrække
lig udrustet til en Tivoliaften, ja, 
s aa gik det!

Det var min første Redaktørvirk
somhed, og den slap jeg fra uden 
at faa den bebudede paa Kassen.

Fra Forberedelsesklassen naaede 
jeg saa op i første Latinklasse, og 
her begyndte vi Drenge at blive li
terære. Vi læste J. P. Jakobsen, vi 
havde Diskussionsklub med Fore
drag om Holberg, Romantik, Real
isme og mange andre Ting. I 
Smug skrev jeg Romaner, Drama
er m. m., og nu blev jeg da Redak
tør af „Brage“, som mit nye Or
gan hed. Der var et svært Op
sving, Hektografen blev puttet ind 
under min Moders Vadsk, og en 
Bogtrykker i Aabenraa tog Af
fære.

En nu fremragende Københav
ner-Læge, Dr. med. K. K. K. 
Lundsgaard skrev Digte, bl. a. om 
Napoleon; en Teolog, der nu sid
der ovre i Jylland, en nuværende 
Kammerjunker, en Forstmand samt 
Undertegnede m. fl. red Pegasus, 
saa det susede efter l

Det hele gik udmærket, det syn

tes vi da; men saa kom det med 
den paa Kassen!

Et Eksemplar af Bladet var paa 
en eller anden Maade faldet i Hæn
derne paa en rigtig Journalist og 
en skøn Dag — det vil sige1 saa for
færdelig skøn for mig blev den 
altsaa ikke, — stod der en lang 
Anmeldelse af „Brage“ i det kø
benhavnske Blad „Dagbladet“. Og 
med et Eksemplar af ‘dette Blad 
traadte vor Skolebestyrer saa ind i 
vor Klasse, og nu gik det løsl

Jeg arme blev halet frem ved 
Ørerne, og nu faldt der en kraftig 
Haand, — Hr. Redaktøren havde 
faa et sit Honorar!

„Dagbladet“ havde jo nemlig til
ladt sig ikke alene at gøre Grin 
med de 'unge Skribenter; men og- 
saa med Skolen , og det maatte 
straffes

Senere har samme Dagblad taget 
mig mere alvorlig og sagt pæne 
Ting om mig; men hvem ved, om 
jeg har haft bedst af de pæne 
Ting eller af det andet; for saa- 
dan en lille en paa ! Kassen en 
Gang imellem er maaske slet ikke 
af Vejen.

BørgeJ ansse n.
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«i FOR DE YNGRE

PRÆMIEGAADE. En Kanetur.

Vi bringer Jer denne Gang en 
Gaade, der er saa let at løse, at I 
alle sammen kan løse den. Det er 
ogsaa Anstrængelsen værd, for vi 
har som Præmie udsat en smuk 
Bog til en Værdi af 2 Kr.

Gaaden lyder saaeldes:

Det første er et Tal, og det er 
og det andet,

Det tredie er et Raab, af Skræk 
og Smerte blandet.

Det hele er en Stad, som laa i 
Østerland.

Naar I har fundet Byens Navn, 
maa I sende det til Redaktøren, 
Sølvgade 26. Den maa dog kun 
indsendes af 3. M;. og lavere Klas
ser.

Hvis vi faar flere rigtige Besva
relser, vil vi trække Lod mellem 
dem-, og den heldige vil faa Bogen.

R e d.

Det var Vinter. Sneen faldt i 
smaa, flyvende Fnug ned fra deij 
mørkegraa Himmel og spredte sit 
smukke, bløde Tæppe ud over alt 
Skovens Træer med deres nøgne 
Grene, med den triste, mørkegrå;. 
Farve iførtes den smukke hvide 
Dragt, saa at Skovens ærværdigt 
Kæmper stod klædt, som skulde de 
til Fest. Skovbunden, hvor man 
før havde vadet i visne gule Blåt 
de, var helt hvid, saa hvid, at det 
gjorde ondt i Øjnene at se paa 
den rene, hvide Farve. Vejen, som 
førte igennem Skoven, var næsten 
ikke mere synlig, og Grøfterne var 
dækkede af Sne, saa kun de, der 
kendte Vejen nøje, formaaede atl 
køre dér. En forunderlig Stilhed! 
hvilede over hele Naturen. Kun
de forsultne Graaspurves Skrig af-i 
brød Stilheden.

Mied eet hørtes Bjældeklang. En; 
lille Kane, forspændt med en Hundi

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

nørregade 13. Telefon 9612.
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Crome Q, Goldschmidts
Hovedudsalg Citygade

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

kom kørende hen ad Vejen. Det 
var Herredsfogdens lille tiaarige 
Dreng, der var ude at køre med sin 
mindste Søster. Hans Fader hav
de bedt ham om at køre ind til 
Byen og bestille nogle Varer hos 
Købmanden.

„Du har jo Karo, han løber 
stærkt, og du er en rask Dreng; 
havde hans Fader sagt, da han 
tog hjemme fra, ,,den Mils Vej 
til Byen, det er ikke noget at tale 
om for en rask Dreng.“

Men saa kom lille Søster og vil
de med. Hun blev forkælet baade 
af Fader og Moder og alle Sø
skende. Poul holdt virkelig meget 
at sin lille Søster; men han syn
tes nu alligevel ikke om at faa 
hende med i Kanen . Saa skulde 
han køre saa langsomt, og hvad 
vilde hans Skolekammerater tæn
ke, hvis han mødte en af dem. De 
vilde sige i hele Skolen, at han 
var bange; nej, Poul vilde ikke ha
ve sin Søster med; men Fader hav
de sagt, han skulde, og saa maat- 
te han.

(Fortsættes).

Foredrag.
Den 21. December, altsaa umid

delbart før Juleferien, var der Fo
redrag paa Henri kMadsens Skole.

Først gav .Schübeler (III. M,) en 
kort Beretning lom Sverigsturen i 
Sommer og viste nogle Lysbille
der efter Fotografier, som Hr. 
Madsen tog paa Turen.

Efter en kort Pavse kom saa Af
tenens Hovedbegivenhed, Hr. Rost- 
gaards Foredrag.

Hr. Rostgaard har i ca. i Aar 
opholdt sig i Grønland, som Lærer 
ved Seminariet i Godthaab. Her
fra har han foretaget en Del Rej
ser og har derved faaet et godt 
Kendskab til grønlandske Forhold. 
Paa disse Rejser har han taget 
nogle Fotografier, der som Lysbil
leder ledsagede Foredraget.

Hr. Rostgaards Foredrag forme
de sig nærmest som en Forklaring 
til Lysbillederne og var især hen
vendt til den yngste Del af den 
talrige Forsamling.

I et fængslende og interessant 
Foredrag førte Fir, Rostgaard Til
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hørerne paa Rundrejse gennem Ko
lonierne og ind til Indlandsisen.

Efter Foredraget takkede Tilhø
rerne Hr. Rostgaard med et liv
ligt Bifald.

„Brændpunktet“ vil i en nær 
Fremtid bringe en Artikel af Hr. 
Rostgaard om hans Ophold i 
Grønland.

Krigsbrev fra 
X-land. I.

(Fra vor udsendte Korrespondent).

Kære „Brændpunkt“ I
Tilstanden her i X....... er 

frygtelig, i Gaar læste jeg i min 
Avis, at 100,000 Russere var fundet 
som Lig paa Kirkegaarden i 
Wyx'ukwum efter det store Slag 
i Søndags. Ganske vist siger man, 
at de fleste var der i Forvejen, 
da Kirkegaarden er den største i 
Landet — men skrækkeligt er 
det dog alligevel, at der er død 
saa mange Mennesker.

Da jeg paa Hjemvejen fra Kon
toret i Gaar Aftes stod og disku
terede Balkan med Vognstyreren, 
var han saa uheldig at køre en 
gammel Kone over. Hun blev 
slæbt frem (i 3 Stykker) og en 
tilstedeværende Soldat fortalte, at 
hun fuldstændig lignede en af hans 
Kammerater ,som havde faaet en 
42 cm. Granat i Hovedet under 
Kampene i Sydafrika (han døde 

forøvrigt ret snart som Følge af 
sine Kvæstelser). Ja! Vognstyre
ren har Ret: Krig er en frygtelig 
Ting . Havde det nu ikke ulmet i 
Balkanhjørnet, havde den gamle 
Kone maaske endnu mange Aar 
levet paa Jorden. Vognstyreren 
græd som et Barn, men Betjenten 
trøstede ham med, at var Konen 
ikke død nu, var hun nok død se
nere, og det gav alle Vidnerne 
ham Ret i, saa hans Straf bliver 
nok ikke saa stor.

Førøvrigt er man meget bange 
for Zeppelinerbesøg, naar der er 
Kortslutning brænder det elektri
ske Lys ikke, og Ildebrande er 
forbudt om Natten.

Ja, mere er der ikke at fortælle 
om Krigen herfra, det skulde da 
være, at man ingen Vadskerkoner 
kan faa, da de alle lever paa Sta
tens Bekostning, medens deres 
Mænd er indkaldt.

I Aften erfare jeg, at der her
sker Udmattelse ved den tyske 
Hær i Galizien, da den ifølge 
Wolffs Bureau er gaaet 500 km. 
frem i det sidste Døgn.

Mange Hilsner fra
Walker.

Præmiekonkurrence.
Vi indbyder herved Tegnerne 

blandt vore Abonnenter til at del
tage i en lille Konkurrence, der 
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vil indbringe den heldig en smuk 
Præmie. Det gælder om at teg
neet nyt „Hoved“ til „Brændpunk
tet“.

Der skal klart, paa en smuk, 
men ikke for indviklet Mtaade 
staa „Brændpunktet“, og Størrel
sen maa højst være 4,5 Gange 11,5 
cm. Som Dommere vil Redaktø
rerne afgøre hvilket Hoved, der 
er det smukkeste, samt hvilket der 
skal benyttes. De vil begge blive 
præmierede; men Dommerne for
beholder sig dog fuldstændig Fri
hed med Hensyn til Valget af et 
til Brug hensigtsmæssigt Udkast. 
Præmierne vil komme til at be- 
staa af Bøger.

Udkast med Tegnerens Navn 
maa inden den 1. Mjarts være 
Redaktionen i Hænde. Resulta
tet vil saa blive meddelt i „Brænd
punktet“ for den 15. Marts.

Red.

Alliance francaise.
Torsdag den 16. December sid

ste Aar var Ider i den franske For
ening (Alliance francaise) Præ
miefordeling til de dygtigste Ele
ver i Fransk ved de danske Sko
ler. Præmiefordelingen fandt Sted 
i OddiFellow Palæet under Æres
præsidium af den franske Gesandt 
i København, M. Edmond Bapst.

Efter at Prof. Ehlers havde holdt 
en lille Indledningstale, tog M. 
Bapst Ordet og udtrykte sin Glæ
de over at se saa mange franskin- 
teresserede Elever fra danske Sko
ler samlede. Paa Grund af de 
ulykkelige Fbrhold, var Alliance 
francaise ikke i Stand til at ud
dele saa værdifulde Præmier, som 
de gæme vilde, men for Inde
haverne vilde disse Bøger dog faa 
en særlig Værdi, fordi Aaret 1915 
var skrevet i dem, det Aar, der 
for de senere Tider vilde staa som 
det mærkeligste og forfærdelig
ste.

Nu traadte Elever fra de for
skellige Skoler frem for at mod
tage deres Prærpier af M,. Bapst’s 
Haand.

Med særlig Interesse kan vi 
nævne to af Præmietagerne, nem
lig Frk. Ulla Borregaard fra Ing
rid Jespersens Skole (II. G) og 
Hr. Knud Møller fra Henrik Mad
sens Skole (III. G). Sidstnævnte 
fik overrakt en Bog i stort For
mat med farvelagte Kunsttryk 
(Francois le ler).

Naar en af Eleverne havde faa- 
et overrakt sin Præmie, udtrykte 
Medlemmerne af Alliance francai
se deres Anerkendelse i et lyde
ligt Bifald.

Efter Præmiefordelingen blev 
der spillet to franske Komedier: 
„Rosalie“ af Max Maurey og „Le 
Baiser“ („Kysset“) af Théodore de 
Bau ville.
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GRIMSØ^
----- o-----

Som en skøn Drøm kan det 
nordlige Ishav være en Julidag 
nord for Island . Jøklerne staar 
blaanende og med Sne. Og det 
uendelige Hav er opalfarvet og 
glat. Dovne, veltilpasse Hvaler so
ler deres blanke Rygge; og Fug
le i Tusindta lligger — iMjle fra 
nærmeste Kyst — og sover saa 
trygt med Hovedet under Vingen, 
at de først vækkes, naar Sidebøl
gerne fra en Damper skyller hen 
over dem.

— iMen Sommeren er kort. Snart 
vokser Polarnatten frem — med 
Storme, saa Luften fyldes med 
Sandflugt fra Islands Sletter, hy
lende Orkaner, saa Havet rejser 
sig, medens Kystdamperne — helt 
overisede — hugger sig frem fra 
Fjord til Fjord, med Skruen snart 
arbejdende tungt i Vandet, snart 
hvirvlende sanseløst rundt i fri 
Luft.

Eller Søfolkenes værste Fjende, 
den lumske, klamme. Taage, lej
rer sig. Skibene lister sig frem; 
Loddet kastes for at maale Havets 
Dybde. Kaptajnen vandrer rastløs 
fra Søkortet til Maskintelegrafen 
og tilbage; for at holde sig vaagen, 
ryger han Cigar efter Cigar, ind
til det brænder paa Tungen. Naar 
Dampfløjten flænger gennem Stil
heden, svarer Ekko fra skjulte, 
knejsende Fjældje, |Og Ude i Ha

vet sejler Isbjergene frem, oplyst 
af flakkende Nordlys. Tusind Fod 
høje kommer de glidende i Flok
ke uden Tal,. Imellem dem er der 
smalle Striber af mørkt Vand. 
Men i den voldsomme Søgang 
s laar Iskolosserne med Brag mod 
hinanden. Skibe vil være som Skal
ler i en Nøddeknækker.

Selv i de benaadede Julidage er 
Freden kun tilsyneladende. I 
Havbunden foregaar der stadig vul
kansk Virksomhed. Udbrud er of
te iagttaget. Et Sted har der hæ
vet sig en Bjærgryg, hvor Havet 
paa en Strækning af halvanden 
Mil brydes til Skum. Et andet 
Sted laa der engang en stor Klip
peø, som imidlertid pludselig for
svandt sporløst uden nogensinde at 
komme igen. Et Sted ligger der to 
smaa Klippeøer. Et stort Hul gaar 
tværs igennem den ene. Naar man 
nærmer sig disse Øer, bliver Skibs- 
kompasset upaalideligt, og drejer i 
alle Retninger.

Op af det blaadybe Hav rejser 
der sig et Sted en Klippespids, kun 
beboet af Havfugle og af Sæler i 
saa stort Tal, at Klippegrunden 
næppe kan ses. Paa Afstand lig
ner Øen en Sejler for fulde Sejl. 
— Lide i Ishavet, 6 danske Mil 
fra nærmeste Kyst, lige paa Polar
kredsen, ligger Klippeøen Grimsø, 
3 Fjerdingvej lang og i Fjerding
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vej bred. Øen er temmelig flad, 
med stejle Klippekyster. Dens øst
lige Langside er sammensat af 300 
Fod høje Basaltsøjler, i hvis Tu
sinder af Huller Søfuglene holder 
til. De sidder i lange Rækker paa 
det ene Galleri over det andet, og 
flyver ved mindste Anledning ud 
som uhyre Myggesværme, og fyl
der Luften med deres Skrig, saa 
den hørende døves, og den døve 
hører. Selv i stille Vejr bryder 
Havet imod de sorte Klipper med 
en hul Lyd, rækker lange hvide 
Skumarme besværgende op i Vej
ret, og suger og 'slubrer ind i 
Klippehuler. Hvor der er en lille 
smal Strandbred, bakser Bølgerne 
med Rullesten af Mieters Gennem
snit. Edderfuglene maa paa de
res Svømmeture tage deres smaa 
dunede Unger op paa Ryggen. Er 
det blæst op til Storm, ja da er 
det nok ikke tilraadeligt at nær
me sig Grimsø. — Den østlige Si
de af Øen er den frugtbareste — 
takket være Fuglenes Gødning. 
Der vokser lidt Græs og lidt 
„Skov“, nogle „Piletræer“ paa en 
halv Tommes Højde. Klimaet er 
ugæstmildt. Aarets Middeltempe
ratur er U/g Gr. Varme; i August 
gennemsnitlig 6—7 Gr. Varme, i 
Marts 1 Gr. Kulde. Men naar

Drivisen omklamrer Øen, kan det 
blive 30 Gr. Kulde.

I Løbet af et Aar er der 143 
Regnvejrsdage og 56 Snedage, og 
det er Frost ca, 191 Dage. 1 
Øens Indre findes der et Par smaa- 
bitte Søer fulde af Krebs. En lille 
Bæk findes ogsaa, men den for
svinder ofte. Af Landpattedyr fin
des der ingen — ikke engang Mius. 
I gamle Dage troede man, at Jord
bunden var giftig for Mus; Muld 
fra Grimsø skulde være et ufejl
barligt Middel til at fordrive Mus.

Øens vestlige Langside er no
get lavere end Østsiden, idet den 
begrænses af ca, 45 Föd høje 
Klipper. To smaa Vige skærer sig 
ind. I den ene kan et Skib nok 
med Forsigtighed kaste Anker, 
naar da Vejret er fuldkommen stil
le. Ingen ved, hvornaar Grimsø 
blev opdaget, eller om den har væ
ret beboet paa den Tid, da Island 
blev bebygget. Mien Kong Olaf 
den hellige søgte at overtale Is
lænderne til at afstaa Øen, hvilket 
Islænderne var for kloge til. Kong 
Olaf vidste, at Øen var saa rig paa 
Madvarer, Fisk og Fugle, at man 
dermed kunde underholde en hel 
Hær, som saa kunde hærge Is
land.

(Fortsættes.)
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Julefest i Ingrid Jespersens Skole
Julefesten i vores Skole var i 

Aar ligesaa vellykket som tidlige
re. Desværre havde vi den Sorg, 
at Rektor var syg og først kom 
til Afslutningen. 8. A og B havde 
som sædvanligt pyntet to Dukker 
til Bortlodning; de var nydelige, 
og Lodderne fandt livlig Afsæt
ning. De heldige Vindere var: Bo
dil Børge Janssen i 7. A og Frk. 
Møller.

Men det var kun en Indledning 
til Festen.

Mandag Morgen kom de fleste 
Elever slæbende med Grangrene 
og Julepynt. Det var i Aar som 
sædvanligt bestemt paa Lærermø
det, at ingen Pulte maatte rykkes 
bort fra deres Pladser; men i Aar 
som sædvanligt fik alle Klasser 
særskilt Tilladelse til at flytte Pul
tene hen langs Væggene. Om Tirs
dagen begyndte Festen. Mange af 
de smaa var udklædte som Nis
ser eller i Nationaldragter, alle 
havde de Dukker med, Skolen var 
som et stort Dukkemagasin, nogle 
havde endog smaa Brødre eller 
Søstre med.

Det blev bekendtgjort, at man 
i Aar som tidligere skulde læse de 
to første Timer, men hvem tænker 
paa at læse, naar Klassen er pyn
tet med Gran, Pultene rykkede ud 
langs Væggene og de største og 
tætteste Grene anbragt foran Læ
rerindens Plads,

10. R. havde Tesalon, men de 
havde desværre for faa 5-Øres Kal- 
ger. Et Fad 5-Øres Kager og en 
Lagkage blev straks solgt, og da 
hver Klasse kun maatte komme 
op til en bestemt Tid, opløftedes 
der et sandt Ramaskrig af de sid
ste, der maatte nøjes med Sand
kage og Smaakager. Endelig lyk
kedes det at skaffe nogle flere, 
men de var som Draaber i Ha
vet. 10. Klasse høstede dog baade 
et stort velfortjent Bifald og — 
hvad der var nok saa godt — man
ge Penge til de fattige. Et Kvar
ter i et 'sluttede Festen, og de 
smaa havde Afslutning.

Onsdag Morgen Klokken 9 be
gyndte Uddelingen til de fattige. 
Der var i Aar 28 Familier, der 
fik Julekurve. Klasserne, der hav
de pnytet Dukkerne, hjalp med ved 
Uddelingen. Indkøbene var ble
vet besørgede af Frk. Willer.

Det var dejligt at se de fattige 
Koners Glæde, naar de fik Jule- 
kurvene, men det var ogsaa gode 
Julekurve, de fik.

Klokken 10 begyndte Afslutnin
gen for Mellemskolen og Gymna
siet. Frk. Jespersen holdt selv 
Talen, skønt det var tydeligt at 
se, at hun endnu langtfra var rask. 
Dernæst blev Præmierne og Vid- 
nedsbyrdbøgeme uddelt, og — vi 
havde Juleferie,
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Hvor er det dejligt at faa Fe
rie, i 14. Dage ikke at skulde tæn
ke paa Lektier, det er vidunderligt.

Men mod Slutningen af Ferien, 
naar man er ked af at se paa sine

I SIDSTE NYT i 
M nu

„Foreningen af danske Skolebla
de“ afgik den 15. Decbr. ved en 
stille og rolig Død, halvandet 
Aar gammel. I Afdødes Eje fand
tes 2 Kr. 65 Øre, som medgik til 
B egra vel s es omkost ninger ne.

De dybtsørgene Efterladte.

G. C. Gravesen,
Boghandler.

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

Bog- og 
Papirhandel 

GI. Kongevej 82.

I Nye og brugte Bøger | 
■ - ■ ■ 

------Alle Skolerekvisitter------

A. Mnnsfeldt Jensen
Tlf. Vester 4728.

Julegaver, begynder man at tæn
ke paa, hvad man nu skal be
stille, og man drager et Lettel
sens Suk, naar man igen tager fat 
paa Bøgerne. E. O.

Har de hørt, at „Brændpunktet" 
denne Gang udkommer under ny 
Redaktion.

*
Og at det derfor bliver meget 

bedre end før.
Og at dette ogsaa var nødven

digt.
*

Har de endelig hørt, at Redak
tionen er aaben hver Torsdag fra 
7—8, Sølvgade 26. Tlf. Palæ 701 y.

Node Antikvariat
Johan Nielsen,

22, St. Klosterstr. 22, St.
(2det Sted fra Skindergade.)

Noder købes og 
sælges.

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.
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Billige Damp- Q. Karbade
25 (Q. 35 Øre

BAD 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. 11805. - København K

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

— 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.

Fmil Clausen.

Husk

Skolens 
Boghandel. 
Hi A. Selling:

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

Telf. 2 3 4 0.

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

HUSK

Skolens 
Boghandel 
Johs. Marcker - Aaboulevard 9 

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

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

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


