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Højskanillng.
De fleste af „Brændpunktet'^ 

Læsere har sikkert, om ikke an
det saa gennem Bekendtgørelser
ne om Møderne, hørt tale om en 
sønderjysk Forening af dette Navn

Den største Del af Læserne staar 
ganske sikkert fuldstændig ufor. 
staaende overfor den sønderjyske 
Sag. Jeg har af flere af Skolens 
Elever hørt Udtalelser, f. Eks.: 
„LIvad vil i?“ „Vil i vinde Søn
derjylland tilbage med Magt ?“, o. 
lign., der røber, at Vedkommen
de ikke er ganske klar over For
holdene. Det er det, jeg gerne 
vilde søge at klargøre i denne 
Artikel.

Der eksisterer i Sønderjylland 
tre Foreninger, hvortil Danskhe
den er knyttet. Den ene er Sprog- 
foreningen, der hovedsagelig vær
ner det danske Sprog og den dan
ske Jord. Den anden er Vælger

foreningen, der sørger for at sam
le alle de danske Vælgere der
nede, saa de kan blive repræsen
teret i den prøjsiske Landdag og 
i den tyske Rigsdag. Endelig er 
der Skoleforeningen. Den hjælper 
de unge danske Mænd til at kom
me paa Efterskolerne (Højskoler. 
ne) i Danmark. I Skolerne i Søn. 
derjylland er jo som bekendt det 
danske Sprog bandlyst. Vi unge 
Drenge her oppe i Danmark, tæn
ker vi egentlig rigtig over, hvor 
godt vi har det ? Vi har Lov til 
at synge vore dejlige Fædrelands
sange, hejse vort Dannebrog, og 
fremfor alt bliver vi ikke tvunget 
til at tale et Sprog, som vi al. 
drig kan komme til at elske. Men 
skønner vi paa det ? Og skønner 
vi paa, at vi har Fred herhjem
me i Danmark, medens Hundre, 
der af unge Sønderjyder daglig 
maa lade Livet for en fremmed 
Nation. Vi har meget at takke 
Sønderjyderne for. De bevarer
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Største Lager af danske og udenlandske Beger
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trods alt deres Sprog, deres Min
der om Danmark; de beder for 
Danmark. Bør vi da ikke i det 
mindste vise dem en Smule Op
mærksomhed ? Og ser i, Kamme, 
rater, det vil vi ogsaa. Vi kan 
ikke være andet bekendt. I kan 
vise eders Interesse ved at melde 
eder ind i ,,Højskamling“. Hele 
Foreningens Overskud gaar til Sko
leforeningen i Sønderjylland, og 
dens Formaal er først og fremmest 
at vække Interessen for Sønder
jylland blandt danske Gymnasia
ster, baade kvindelige og mandli
ge. Foreningen er ganske ny. Den 
blev stiftet den 4. Maj 1915, og 
den talte kun 8 Mand dengang; 
men vi havde i vor Midte en 
saa fornem Gæst som den gamle 
P. Schon, en af Sønderjydernes 
bedste Mænd. Mødet blev holdt 
hos Gymnastikdirektør Rasmus, 
sen, Vodroffsvej. Nu tæller For. 
eningen, efter at Virksomheden og
saa er udvidet til de kvindelige 
Gymnasiaster, over 100 Medlem
mer, og vi har faaet sat en virk
som Korrespondance med sønder
jyske Krigsfanger i Stand. Og 

baade til Frankrig, England, Rus
land, ja til Japan, Australien og 
Sydafrika gaar stadig en Strøm 
af Breve og Pakker fra danske 
Gymnasiaster til deres sønderjyske 
Landsmænd.

Aage Klein, 
(II. G.)

Folketeatret.
„Den røde Bande“.

Allerede Navnet maatte jo gøre 
selv godtroende Sjæle mistænk
somme; men man kan roligt sige, 
at Ens dristigste Forventninger blev 
overgaaet ved dette Indblik i New 
Yorks Forbryderliv. Første Akt 
foregik paa et Redningshjem, og 
da Stykket var forbi, ønskede man 
oprigtigt, at ikke blot de i første 
Akt optrædende Skuespillere, men 
hele Teatrets Personale kunde bli
ve optaget paa en saadan Anstalt. 
Efter at nogle ,,humoristiske“ Per
soner havde vrøvlet en halv Times 
Tid, kom en overmaade bleg ung 
Dame ind, som skudt ud af en
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helmers hus.

Kanon; Forbavselsen og Medli
denheden var almindelig; men 
Mysteriet opklaredes, da Damen 
erklærede, at hun ikke havde faa- 
et Middagsmad [i to Dage] og 
alles Harme vendte sig mod en 
Direktion, der var saa forbryderisk 
gerrig. Den sultne unge Dame, 
der i Parentes bemærket havde 
myrdet en af Lederne af Forbry
derklubben : „Den røde Bande'', 
fik pludselig Hjælp af et haabe. 
fuldt og pænt ungt Menneske, der 
mærkelig nok viste sig at være 
Journalist. Stykkets geniale Ind. 
fald udviklede sig nu til, at den 
unge Kvinde, der befandt sig i 
en noget pinlig Situation paa 
Grund af Mordet, efterstræbt baa. 
de af Politiet og Banden, tog 
Plads som Stenograf hos en For
fatter. Paa en saare imponerende 
(men for Publikum ganske ufatte
lig) Maade digtede han sig ein— 
zwei—drei til Sandheden om Mor. 
det og fremstillede den for Ste
nografdamen. saa at hun straks 
tilstod. Man nærede nu et beret, 
tiget Haab om, at Kvinden skulde 
faa sin velfortjente Straf og Styk
ket være forbi — men ak — den 
gale Forfatter faldt, som det jo 
desværre saa ofte gaar — for 

Kvindens List — og lod sig over
tale til at fange den røde Bande. 
Denne blev kaldt op til Forfatte
rens Lejlighed, hvor den viste sig 
at bestaa af en grøn Dame, der 
gjorde et mislykket Forsøg paa 
at spille Komedie, og to skumle, 
firskaarne Herrer, der var stærkt 
sværtede under Øjnene med en 
Prop. Politiet blev saa hidkaldt, 
dybt Mørke sænkedes over Scenen, 
høje Skrig hørtes, og da Lyset 
atter tændtes, var Forbryderne fan
get, mens Forfatteren sad oppe 
paa en Stige og lo ondskabsfuldt. 
At Journalisten og den unge Da
me fik hinanden, behøver vel na’p- 
pe at siges — naa, det havde de 
kun godt af. løvrigt skal nævnes 
en Negerinde, der var udstoppet 
med Sofapuder og havde glemt 
at sværte sig paa Halsen ; — hun 
var ellers Stykkets morsomste Per
son. Vi kan altsaa paa det kraf
tigste anbefale „Den røde Bande“ 
som en Kur for nerve- og gigtsva
ge Personer, ti saa mange Ræds
ler falder det ikke i et almindeligt 
Menneskes Lod at opleve i et 
langt Liv. K. R.
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Præmiekonkurrence.
I „Brændpunktet“s forrige Num. 

mer lovede vi vore Læsere en 
Overraskelse. Her er den. Vi ind. 
byder alle til at deltage i vor 
store Præmiekonkurrence om 
hvem, der kan skaffe os de fleste 
Abonnenter i Løbet af 14 Dage 
fra dette Nummers Udsendelse at 
regne. Vi udsætter en 1. Præ
mie og en 2. Præmie til en Vær
di af henholdsvis 5 Kr. og 2 Kr. 
i s t e Præmie: Et Presentkort 

til ,,Vor Frue Boglade“, Værdi 
3 Kr. samt et Presentkort til 
,,Nordisk Foto Kompagni“, Vær. 
di 2 Kr.

2den Præmie: Et Presentkort 
til ,,Nordisk Foto Kompagni“, 
Værdi 2 Kr.
Da der endnu findes nogle Klas, 

.ser i Skolen, indenfor hvilke end
nu aldeles ingen abonnerer, er 
der et stort Virkefelt for dem, der 
har Lyst til at komme i Besid
delse af de ovennævnte Præmier.

Vi benytter Lejligheden til at 
gentage, at Prisen for Resten af 
Kvartalet (4 Numre) kun er

35 Øre.
Alle kan deltage, men Indsen

delse af mindre end 5 nye Abon
nenters Navne præmieres ikke.

Red.

Sprogets Metaforer.
(Af Frede Bøgh-Nielsen.)

III.

Vort Sprog er rigt paa Taie- 
maader. Mange af disse Udtryk 
forstaar vi endnu i deres egent
lige Betydning, f. Eks. „at spæn
de Ben for En“, baade i ordret 
iog i overført Betydning. Ikke helt 
det samme gælder for „at falde 
i Staver“. Denne Talemaade er 
taget fra Bødkernes Sprog. Nu 
tænker man ikke paa, at det op
rindelig var Tønderne og Baljer
ne, der faldt i Staver.

Det er tit vanskeligt at afgøre, 
om den ældste Betydning af Or
det endnu eksisterer. Vi forstaar 
alle, „at faa Vand paa sin Mølle“ 
og „at trække det korteste Straa“, 
og dog kan det være, at Ordets 
første Betydning er udvisket for 
mange.

Hos andre Ord existerer kun 
den overførte Betydning, f. Eks. 
„løbe med Limstången“, ,,slaa (el
ler stikke) en Plade“. Den oprin
delige Betydning er helt gaaet 
tabt, kun den overførte kan vi nu 
forstaa.

Ved at sammenligne det oven
for anførte, vil vi kunne danne os 
tre Grupper.
Gruppe I.: Eks.: „at spænde Ben 

for En“, „falde i Staver“ (en 
Afvigelse). (Man forstaar baade 
den oprindelige og den overfør
te Betydning).
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Crome Q, Goldschmidts
Hovedudsalg Citygade

Altid billligste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

Gruppe II.: Eks.: „at trække det 
korteste Straa“, „at leve paa en 
stor Fod“, „at bide i Græsset“, 
„at dreje en Knap“, „at hare 
et godt Øje til En“ osv. osv. 
(Den oprindelige Betydning er 
til Dels gaaet tabt).

Gruppe III. Eks.: „løbe med Lim
stangen“. „at stikke en Plade“. 
(Den oprindelige Betydning er 
helt gaaet tabt).
Da Gruppe II. er den mest in

teressanteste af dem alle, vil jeg 
nævne nogle flere Eksempler: 
„komme i Harnisk“, „at komme 
i Kridthuset“, „at skyde en hvid 
Pind efter noget“, „at drikke til 
Pægls“, „at have en Rem af Hu. 
den“, „at bringe paa Tapetet“, „at 
faa en Kurv“, „at bryde en Lanse, 
med En“ osv. osv..

Gruppe II. er den mest udviske
de af de 3 Grupper. De ovenfor 
nævnte Eksempler er alle som for. 
stenede Vættelys. Man maa læn
gere tilbage i Tiden for at faa 
Forklaring.

Kristoffer Nyrop skriver bl. a.:
„For blot at forklare enkelte af 

disse Eksempler maa vi tilbage 

til Middelalderen, da Ridderen 
kom i H a r n i s k, naar han 
skulde ud at kæmpe, og førte 
sit Valgsprog i Skjoldet, for 
at alle skulde kende ham paa det. 

(Fortsættes).

Den sønderj. Forening
„Højskamling“ afholder Lørdag d.
16. ds. Møde i Gothersgade 115 
(K. F. u. M.’s Ungdomssal), Ma
gister la Cour fra Lyngby taler. 
Koncert af en Stryge-Kvartet. Al
le har Adgang. Billetter å 25 Øre. 
faas hos Aksel Nielsen (II. G.) 
Foreningens Medlemmer har gra
tis Adgang mod Forevisning af 
Medlemskort.

Bestyrelsen.

Det mystiske Mord
(Forts.)

Da Mr. Burn var blevet ført til
bage til sin Celle, var han ganske 
fortumlet. Flan kunde ikke rigtigt 
fatte, hvorfor Husholdersken hav- 
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de løjet saadan. Han satte sig til 
at gruble. Saaledes sad han, da 
Fangevogteren kom med hans 
M.ad, og saaledes sad han, da Fan
gevogteren en Time efter tog Ma
den urørt ud. Han søgte at sam
le alt, hvad Husholdersken havde 
sagt, i sin Hjerne; havde han blot 
hørt det sidste; hvis han blot hav
de forholdt sig roligt, kunde han 
have hørt alt; han søgte at erin
dre alle de mærkelige Ting, hun 
havde gjort lige fra den forste 
Dag, hun kom, Ting han aldrig 
før havde lagt videre Mærke til. 
Pludselig fo’r han op, nu havde 
han alt i Orden, nu forstod han 
det hele.

(Fortsætt.)

SIDSTE NYT
II__ - --□□__________ . I

Har De hørt, at de langhaare- 
de ivrigt slutter sig til Tanken 
om en selskabelig Sammenkomst..

*

Og at Billetten sikkert vil kom
me til at koste 50 Øre Kvartalet, 
i Times Oversidning en Gang for 
alle.

•
H. D. h., at det er blevet mo

derne at spise Nødder i Frikvarte
rene.

*

Og at „Professoren“ (III. G.) 
daglig fortærer ii/2 Kg Nødder, 
inkl. Skaller og Blade.

*
H. D. h., at der forleden af

holdtes Revision af Cykler og Cyk. 
lekort.

*

Og at samtlige Cyklister i III. 
G. mødte med store nummererede 
Skilte bag paa Cyklerne.

Vild Jubel hos — Eleverne.

Fødselsdage :

„Gamle Jas“ Natten mellem 13. 
og 14. Oct.

*

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

nørregade 13. Telefon 9612.



Side 7

G. C. Gravesen,
Boghandler.

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

K. Lindahl
Tandlæge 

Raadhuspl. 37
Tlf. Byen 1441 y.

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.

Der er indbragt Forslag om at 
indrette et Lokale til Oversidning 
én Gang om Ugen. Oversiddere 
fra de forskellige Dage kunde saa 
samles her.

Lokalet skulde være fælles for 
de to Skoler, og Opsynet kvinde
ligt. Dansesko medbringes.

*

Det siger sig selv, at Redaktø
ren atter endnu i 14 Dage kan 
træffes hver Onsdag fra 3—4. 
Dog bedes man helst henvende 
sig før 3 og efter 4, da Red. un
dertiden opholder sig en ekstra 
Time paa Skolen.

*

Slaa paa Traaden og læg Rø
ret. Tlf. H. p. X,

*

■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

AAGE HANSENS BOGTRYKKERI
anbefaler sig med alt Bogtryk;Arbejde 
i fineste moderne Udførelse til rimelige 

---------------------------Priser----------------------------  
Hurtig Ekspedition - Stort Skriftmateriel 

---------- 7 Nye moderne Maskiner-----------

NØRREGADE 45 - TELF. BYEN 1647
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Billige Damp- Karbade
25 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. ■ Købeohavn K.

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

LSLUerreekviperineoaSkræderi
— 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 Forchhamniersvej.) 

Telf. 2 3 4 0.

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

POUL HOLM,
Silkegade 11.

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

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Redaktion : V. Thorsen, Adr. Fru Kierulff, Biilowsvej 38 C. København V.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45-


