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Ingrid Jespersens Skole. — Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Knud Møller.

Nr. 10 10. Juni 1915. 4. Aarg.

Guds skyldfri og udvalgte Folk.
Det ejendommelige ved den 

Krig, der for Tiden føres i tre 
Verdensdele og paa alle Have, er, 
at den — efter alle de Deltagen
des Paastand — er dem paatvun
get imod deres Vilje og Ønske.

Serbien, Krigens første Offer, 
hævder selvfølgelig', at Krigen har 
overrumplet det; Østerrig tilstillede 
i den barkeste Tone Serbien en 
Række Krav, af hvilke det erklæ
rede sig villigt til at opfylde det 
store Flertal og kun ude af Stand 
til at gaa ind paa enkelte, altfor 
ydmygende for en selvstændig 
Stat. Da Serbien ikke indrømme
de alle Punkter uden Undtagelse, 
begyndte Østerrig Bombardemen
tet af Belgrad.

Østerrig paa sin Side hævder, 
at ved Serbiens Rænkespil og 
fjendtlige Agitation, i hvilken Dra
bet af den østerrigske Tronfølger 
var et enkelt Led, havde Østerrig 
kun Valget imellem at se Oprør 

bryde ud blandt Bosniens serbiske 
Befolkning og at skride ind imod 
Serbien med Militærmagt. Altsaa 
ogsaa Østerrig paastaar, at Krigen 
blev fremtvunget meget mod dets 
Ønske som nødvendigt Svar paa 
Tronfølgerens Mord.

Overfor de Magter, der anraab- 
te Tyskland om at hindre Øster
rig i at begaa Exemtionen (baa- 
de England og Rusland skred ind), 
svarte Tyskland haardnakket, at 
denne Fejde kun angik Østerrig- 
Ungarn og Serbien, saa Tyskland 
ikke kunde tilføje sin Allierede den 
Tort at drage Kejseren af Øster
rig for en europæisk Domstol. Der 
er næppe Tvivl om, at man i Ber
lin hengav sig til det Haab, at 
Rusland, der saa ofte var veget 
tilbage for et Sammenstød, ogsaa 
vilde gøre det denne Gang. I et
hvert Tilfælde følte man sig for
visset om. at England vilde for
holde sig roligt.
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Brugte Bøger 
til det nye SKoleaar 

bedes købt eller bestilt i Juli
IgAGNUS HANSE|j

NØRREVOLDGADE 11
Da det viste sig, at man havde 

regnet galt, da Rusland mobilise
rede, da Frankrig gik med Rus
land, og da tilmed England til 
Tysklands Forbauselse og Harme 
erklærede Krig, saa hævder det 
tyske Folk fra Kejseren og ned
efter til den ringeste Mand, at 
Krigen er det paatvunget. Man 
istemmer i dem engelskfodte Ty
sker Houston Chamberlains fana
tiske Sætning: „I de sidste 43 
Aar har der i hele Tyskland ikke 
levet en eneste Mand, som har 
villet Krig, ikke én.“ Ikke Krupp, 
ikke Bernhardi, ikke de tyske Of
ficerer? Efter Houston Chamber
lains Paastand er det tyske Krigs
parti „en Times-Løgn“.

I enhver offentlig Udtalelse af 
'England, Frankrig, Rusland be
tegnes Krigen som disse Magter 
paatvungen, efter at de havde 
gjort, hvad de formaaede for at 
hindre dens Udbrud, hvad der er 
Sandhed med Modification.

Hovedanken mod Tyskland er 

den, vistnok ikke uberettigede, at 
Tyskerne anser sig for bedre end 
alle andre Folk, derfor berettigede 
til et Overherredomme. Hvem, der 
har havt Lejlighed til at omgaas 
Englændere eller Russere, vil imid
lertid vide, at disse anser sig for 
ganske lige saa foretrukne af Til
værelsens Centralmagt. Overhove
det gives der noppe mere paa Jor
den nogen Stat, hvor lille den end 
er, hvis Beboere ikke anser sig for 
ypperligere end andre. Da jeg en 
Dag talte med en norsk Professor 
om denne Aandstilstand og sag
de: „Enhver norsk Bonde anser 
det vistnok for hævet over al 
Tvivl, at Nordmændene er Jor
dens ypperste Folk“, svarte han, 
let rødmende: „Jeg tilstaar, jeg 
deler denne Mening“.

I sidste Hefte af M e r cure de 
France (1. Maj 1915) siger Léon 
Blog: „Efter Israel, som blev kaldt 
Guds Folk, er der ikke paa Jor
den noget Folk, Gud har elsket 
som det franske. Ikke blot fordi
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Udstyr 
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Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
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det er den skønneste og ædelmo
digste Nation, thi Guds Kærlig
hed giver ikke Grunde. Mien 
Frankrig er faktisk i den Grad 
det første af alle Lande, at de 
andres Beboere maa være glade 
og mene sig hæderligt behandle
de, om de faar Lov at æde dets 
Hundes Brød .... Frankrig var 
og ter nødjvendig for Gud, fordi 
han uden det ikke havde været og 
endnu ikke helt vilde være Gud.“

Sa aledes hævdede i sin Tid 
Grundtvig, at Gud trængte til 
Danmark. Alle de i Krigen ind
viklede Folk er da skyldfri, og 
ethvert af dem er desuden det 
ypperste Folkefærd paa Jorden.

Georg Brandes.

Til Læserne!
Tidligere end sædvanligt staar 

„Brændpunktet“ overfor et Redak
tionsskifte; thi allerede med dette 
Nummer ophorer jeg med at le
de Bladet og overlader Pladsen 
til en ny iMand, der vil udsende 
sit forste Nummer efter Sommer
ferien .

I den forholdsvis korte Tid jeg 
har redigeret „Brændpunktet“, tror 

jeg, jeg tør sige, det er lykkedes 
mig med et lendogsaa lidt ualmin
deligt Held at fortsætte de tid
ligere Redaktioners Arbejde paa 
at gøre Bladet afholdt af Elever- 
Ine. Skønt det pr vanskeligt, ja 
umuligt med Sikkerhed at sige, 
hvad de enkelte mener om de en
kelte Blade, kan man sikkert paa- 
staa, at de to Skolers Elever i al 
Almindelighed synes om „Brænd
punktet“.

Mange af de Indvendinger, der 
i Løbet af dette Kvartal fra for
skellige Sider er blevet rejst mod 
„Brændpunktet“ skyldes en fejl 
Opfattelse hos de Mennesker, der 
har rejst Indvendingerne. Man 
kan nu engang ikke stille saa for
færdelig store Fordringer til et 
„Skoleblad“, skrevet af og for 
Børn ,— og var Bladet anderle
des, havde det absolut ingen Be
rettigelse til at eksistere — som 
Skoleblad. De andre Indvendinger 
skyldes Fejl hos Redaktionen, Fejl, 
der bande undskyldes og forklares 
ved alt det ny, Redaktionen har 
faaet udfort: Udvidelsen af Bla
det fra Gymnasiet til hele Skolen, 
fra een til to Skoler.

At disse Udvidelser var fuldstæn
dig berettigede, viser den store Til- 
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slutning fra Abonnenternes .Side. 
Det er mit Haab og min faste 
Overbevisning, at denne/Tilslutning 
maa være lige saa stor og større 
under den ny Redaktør, V a 1 d e- 
m a r Thors e n.

Hvorledes han vil lede „Brænd
punktet“, er det paa Forhaand 
'umuligt at sige, at han vil lede 
det godt er givet for alle, der 
kender hans store Dygtighed. Ri
meligvis fortsætter han saa nogen
lunde i det begyndte Spor, idet 
han dog vil rette de værste af 
den afgaaende Redaktions Fejl.

Det er derfor med Glæde, jeg 
overgiver Bladet i hans Hænder, 
og mit sidste Ønske for ham er, 
at Eleverne maa vise ham den 
Velvillige og Støtte, han i saa. 
høj Grad fortjener.

Da. Redaktionen som sagt er 
sikkre paa. at de allerfleste gam
le, foruden en stor Mængde ny 
Abonnenter logsaa i Fremtiden vil 
støtte „Brændpunktet“, vil vi, for 
at lette Abonnenterne Abonne
mentstegningen, overføre alle vo
re nuværende Abonnenter paa næ
ste Kvartal (Oktober). De faa, der 
ønsker at udmelde sig, bedes god- 
hedsfuldt meddele Redaktionen 
dette skriftligt.

Knud M øller.

KARNEVAL
(Slut.)

Hun tøvede først, da hun sku 
de ringe paa hos Sofies Mor; et 
Øjeblik tænkte hun paa at lob; 
hjem, for sæt nu Sofies Sygdom 
var blevet værre —, sæt nu — 
aah nej, det turde hun ikke tæm 
ke paa, saa hellere. Vished ene 
denne frygtelige Uvished; hun 
ringede kraftigt paa — — —, 
men aah — hvorfor huskede hun 
nu ikke paa, at det kunde for
styrre Sofie? Hun hørte langsom
me. slæbende Skridt, og Sofies 
Mor kom ud og lukkede op. Hun 
saa træt og forvaagen ud, men 
hendes Ansigt straalede af Fryd, 
saa det var tydeligt nok at se, 
at det var gaaet godt. Else kunde 
ikke tale af Glæde, endelig fik 
hun fremstammet: „Tror De, det 
kan gaa an, jeg kommer ind til 
hende blot et lille Øjeblik.“ Og 
som om hun syntes hendes Bon 
var for stor, tilføjede hun: „Jeg 
kunde jo staa udenfor og titte ind, 
naar De aabnede Døren.“ „Korn 
blot med, kom blot med,“ sagde 
Sofies Mor. Men da de kom til 
Sofies Værelse, kunde Else ikke 
mere. Tvivlen kom atter over hen
de. Mon Sofie ikke var rasende 
paa hende, mon hun havde tilgi
vet hende ? Men Sofies Mor vin
kede saa venligt til hende, at hun 
overvandt sin Angst og gik med 
ind. Sofie, der laa med Ryggen 
mod Døren og derfor ikke saa
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Crome Q. Goldschmidts 
Hovedudsalg Citygade 

Altid billigste Priser paa gode smukke danske Varer 

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

Else, sagde: „Mor, jeg har ligget 
og tænkt over, at det i Grunden 
var forkert af mig at løbe. Else 
havde saamænd ikke ment noget 
ondt med det, jeg tror nu ogsaa 
nok, at jeg havde Uret med de 
Samlermærker. Men nu er Else 
naturligvis vred paa mig og kom
mer ikke og ser til mig —, men 
tror du ikke —Her vendte hun 
sig om mod sin Mor og opdage
de Else, der stod med store Taa- 
rer i Øjnene. „Aaa, Sofie, saa 
er du dog ikke vred paa mig ?“ 
spurgte Else. „Nej. Og du ikke 
paa mig ?“ spurgte Sofie, og idet 
hun vendte sig mod sin Mor, sag
de hun: „Mor, den Sygdom har 
dog ikke været til lutter Skade, 
synes du vel?“ „Nej, men nu maa 
Else gaa, og du skal sove, egent
lig maatte Else slet ikke komme 
herind i Dag.“ „Men du kommer 
vel i Morgen igen, Else?“ spurg
te Sofie. „Ja, det gør jeg,“ sva
rede Else, „hvis jeg da maa,“ til
føjede hun og saa paa Sofies 'Mor. 
„Naturligvis, men kom nu Else, 
nu maa du ga.a, ellers bliver So

fie syg igen.“ Det hjalp. Else 
skyndte sig at gaa.

Denne Dag syntes hun havde 
været den lykkeligste i hendes 
Liv. (Ende).

DET MYSTISKE MORD
(Fortsat.)

Assessoren : „Altsa,a, Anklagede 
skulde i Klub“.

Vidnet: „Det sagde han.“
Assessoren: „Har De nogen 

Grund til at form'ode, at det ikke 
var sandt?“

Vidnet: „Ja — Næ — Jo (be
stemt) Nej, det har jeg ikke.“

Assessoren: De ved nok, at De 
kan komme til at aflægge Ed paa, 
at det, De siger, er sandt.

Vidnet: „Siden Assessoren træn
ger saa haardt ind paa mig, maa 
jeg desværre sige, at jeg havde 
Grund til Mistanke.“

Assessoren: „Hvorfor ?“
Vidnet: „Mr. Burn var saa un

derlig nervøs, han havde ikke sit 
sædvanlige Tøj paa, men et gam
melt Sæt Tøj, som han allerede 



Side 6

en Gang havde kasseret, desuden 
plejer lian ikke at gaa til Klub 
paa den Tid, og da han kom hjem, 
havde han et helt andet Sæt paa, 
som jeg aldrig før har set.“

Assessoren (til Mr. Burn): „Jeg 
synes, De sagde, at Deres Hus
holderske kunde vidne for Dem, 
hvad mener De nu?“

Mr. Burn: „At det er komplet 
Usandhed alt, hvad hun har sagt.“

Assessoren: „Og hvilken Grund 
tror De, hun kunde have til at 
lyve ?“

Mr. Burn: „At hun selv var med
skyldig.

(Fortsættes.)

I □□ 1 1 I
nFi ■

SIDSTE NYT
QP" “ — □□ ' 1HH Ffri HH

Fødselsdage :

Arne Scheibel „Fætter“ 13. Ju
ni, I. G.

W. Jensen, 23. Juni, IV. Mell.
Thorkil Olsen, 19. Juni, 4. Mell.

* * 
*

Har De hørt, at det — i An
ledning af at Redaktøren gaar af, 
forlyder, at han, som tidligere Re
daktører, vil anskaffe sig en Mo
torcykle.

*

Og at han vil tage Pengene af i 
Underskudet. i

* Ii
Har De hørt, at det Blæk, hvor

med Kongen den 5. Juni under
tegnede Grundloven, var fra Bog
handler Sølling.

*

Og at Hr. Sølling i den An
ledning er udnævnt til kg], Ilof- 
Grundlovsblækleverandør.»

Har De hørt, at der for dum
pede Studenter og Studiner af
holdes videnskabelig Sammen
komst med Bal Lørdag den 32. 
Juni, Kl. 8.

*

Og at Billetter faas ved den 
skriftlige Examen.

*

Som Følge af, at det er sidste 
Nummer under den nuværende 
Redaktør ,maa vi udtrykke vor 
Glæde over, at han har bragt det 
til en saa god og — hurtig Ende.

*

Hallo I Hallo! Hallo I
Atter har Redaktoren for sidste 

Gang besluttet at lade sig se med 
Skæg og Briller hver Onsdag fra 
5Y2-6V2-

Og atter kan man slaa paa 
Traaden til ham, naar man høf
ligt forlanger: Vester 3976 og raa- 
ber Hallo 6 Gange.

*
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HARALD BBRGESEN
FREDERiKSBEEGGADE 28 - TLF. 689

Rekvisitter til

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

111. Catalog Nr. 1.

Køb hos vore 
Annoncerende!

G. C. Gravesen,
Boghandler.

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

F otografisKe ArtiKler

„BICO”
Iff Gammel Kongevej 111 
111 overf. Ørstedsvej 1X1

„FOTO” 
"j o Østerbrogade 70 
* O v. Trianglen • O

■ Solvfingerringe ■■
; Skoleuhre :: ■ ■■
■ Kompasser ■■
: Botaniske Louper :: 
■ Kikkerter » 
: SteroskopBilleder:: 
■ Uhr-Armbaand ■■■ ■■
i Ernst Petersen, ü
■ Østerbrogade loo. ■■ 
■ ■ ■ ■■■■■■■■■■»««■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■a 

K. Lindahl
Tandlæge

Raadhuspl. 37
TIf. Byen 1441 y.

Brugte Bøger
købes og sælges.

GI. Kongevej 70.
TIf. 8839.

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. - TIf. 11805. - København K.

HORWITZ 
& KATTENTID

Udsalg:
Nygade 2 (Central 3635)
Østergade 37 (Central 6960)
Vesterbrog. 69 (Vester 3467) 
Raadhusplads 35 (Centr. 7947) 
Vesterbrogade 1 (Byen 5084«) 
GI. Kongevej 98 (Vester 5534x)
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Billige Damp- Karbade
25 ta 35 ØreBAD København 

Studiestræde 61

Skolebøger- og 
Skolerekvisitter 
samt Kollegiehæfter af prima 

Kvalitet faas hos 

f. Michelsens Elli. 
Hj. af Nørregade og Nørrevold

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

I.KLtahipmng<rÄ 

— Moderate Priser —

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

Emil Clausen.

Husk
Skolens 

Boghandel. 
Hi A. Selling:

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

Telf. 2 3 40.

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, Stenosgade 1.
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


