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EtBrevfra Italien.
Kære Brændpunktet.

Firenze, 27.
Først mange Tak for det til

sendte Nummer; det glædede 
mig meget at læse det. Jeg har 
tidt tænkt paa Dig, og vil der
for have Lov til at sende Dig 
nogle Ord her fra de sydligere 
Lande, og fortælle Dig og Di
ne mange Læsere om min l er
lige Tur her mod Syden. Jeg 
tror, jeg vil begynde ved Køln. 
Saa vidt jeg husker, har der i 
et foregaaende Nummer været 
en udmærket Beskrivelse af 
denne By, hvorfor jeg straks 
rejser videre. Jeg sejler om Af
tenen med en hollandsk Rhin- 
damper. Kl. 101 2 lægger Dam
peren fra, og vi glider langsomt 
mod Syd; de mange Lys fra 
Hohenzollernbrucke og fra By
en glimter i Vandet, medens Do
mens herlige Spir bliver mere 
og mere utydelige i Natten. 

som kommer; alene sidder jeg 
der paa Agterdækket og spej
der mod det skønne, som for
svinder. Paa denne Damper til
bragte jeg nu 2 Nætter og 1 
Dag, og da denne Tid var gaa- 
et, gik jeg i Land i Mannheim.

Det var en herlig Sejltur, hvor 
det ene Landskab hurtigt veks
lede med det andet. De man
ge Ruiner af de gamle Borge 
tager sig baade fantastiske og 
maleriske ud; ligeledes de man
ge idylliske smaa Landsbyer, 
som ligger alle Vegne, hvor 
Bjergene giver dem Plads; jeg 
vil f. Eks. nævne Boppard, 
Lahnstein, Riidesheim m. m.

Frugttræer og Vinranker fyl
der her Bjergene fra Fod til 
Top. Fra Mannheim til Heidel- 
berg er der kun en halv Time. 
En Mand har en Gang sagt: 
„Se Neapel og dø“, men det 
er jo sandsynligt, at vedkom
mende ikke har været i Flei- 
delberg, for saa havde han maa- 
ske raadet til at gøre en Af-
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CARL L 0 N B E R G.
Herre-Ekvipering. — Danske Spejder-Dragter.

V Militær-Huer, Handsker og Halsbind.
K. F. U. M. . Gothersgade 115.

stikker herop først og se Byen 
fra Toppen af Bjerget, hvorfra 
Neckar glimter i Solen. Rej
sen gaar videre til Munchen 
gennem det herlige Wiirtem- 
berg og Bayern; her er man 
oppe i store Højder, hvorfra 
man har de dejligste Panora
maer over de smukke Byer, 
Stuttgart, Esslingen samt de 
henrivende Smaabyer Gbppin- 
gen og Geislingen og videre 
over Ulm og Augsburg til Mun
chen. For ikke at blive for lang, 
maa jeg fatte mig i Korthed, 

da jeg endnu har et Stykke igen 
at rejse. Munchen minder vist 
lidt om København, har man
ge smukke Bygninger og Ga
der, for ikke at tale om dens 
berømte Samlinger. Herfra be
gynder saa den vidunderligste 
Tur stik mod Syd over de mæg
tige Alper . I den vildeste Na
tur træder pludselig Byer frem 
som Insbruck og Bozen. Jern
banen naar her op i umaadeli- 
ge Højder, hvor der stadig 
veksler med Sne og Frugttræ
er, Fosse og Tunneler. Over

Zachariae5 Magasiner
Kultorvet 16 — Kjøbenhavn.

Stort Udvalg af 

= Klæder = 
til unge Herrer.

Lager af engelske og skotske Stoffer.

Leverandør til Varelotteriet.
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Abonnér paa HJEMMET", 
DanmarKs største og bedste Ugeblad, 

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Ørepr.Uge.
@   ------Elæ■ --- --- = .^= .—

Brennerpasset naar vi over Al
perne for snart at være i Nord
italiens Hovedstad, den smuk
keste og mest maleriske By — 
Verona. jeg kunde fylde hele 
,,Brændpunktet" med kun at ta
le om Verona, en By, som jeg 
altid vil tænke paa med Læng
sel. Centret er Piazza delle Er- 
be, en af Italiens mest maleri
ske Pladser, som nu bliver be
nyttet som Grønttorv. Pladsen 
er omgivet af de herligste gam
le italienske Paladser. Lige op 
til denne støder den smukke 
Piazza P. Dante, ligeledes om

givet af smukke Paladser. Der
næst vil jeg nævne det inter
essante gamle Amphitheater, 
som nu henligger i Ruin. "

Fra Verona skulde jeg have 
været over Venezia til .Firenze; 
men Læserne har godt af at 
hvile nu, og jeg tager derfor 
ogsaa en Hvil her i Norditali
ens smukkeste By .

V. O.

Fotografiapparater Tilbehør
føres i stort Udvalg.

— Sagkyndig Vejledning gives. —
Kongsbak & Cohns

Præmie-Konkurrence
1200 Kr. i Kontanter

for IIIofiI Versatile og Zenitli Plader saml selvtonende Autopapir.
Begynder 15 Maj. Betingelser for Konkurrencen udleveres efter 15. Maj.

liford Versatile Plader er uovertrufne.
Største Sukoes for 1912. Bruges nu af de fleste Amatørfotografer.

Kongsbak fåX Cohn, København
Nygade 1 Tlf, 2569.
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Al Herreunderbeklædning 
faas i stort Udvalg til billige Priser hos 

L. C. Warburg Q, Søns ELft. 
Højbroplads 3.

Fodbold.
Hellerup Gymnasium ctr. 
Henrik Madsens Skole.

Vi vinder med 4-1 (3-0) (1-1).

Det var Fredag d. 23. Maj, 
at vi vandt saa overlegent over 
H. G.

Kl. var 4,15, da Sven Knud
sen (A. B.) fløjtede, og vort 
Hold tog følgende Opstilling:

Fra venstre: Ulklahl, Leo 
Dannin, A. Dannin, Finn 
Schmiegclow og K. Hansen.

Halfbacks: F. Hvass, S. Han
sen og S. Rode.

Backs: H. Aabye og E. Sø
rensen.
I Maal: N. Kampmann.

Samlerly sten«
har nu ogsaa kastet sig over de saakaldte Samlermærker, det er 
Billeder som Institutioner og Forretninger udgiver til Glæde for 
Samlere Bl, a. har Zoologisk Have udsendt en meget smuk Sam
ling Dyrebilleder. Den smukkest? Serie er udsendt af Heymann 
Blo.ch & Co., hvis Firmamærke er en Stork, og hvis Fabrikater: Stork- 
Sæben og Stork-Vaskepulveret er anerkendt som de bedste 
Vaskemidler, der existerer, Serien viser i 10 Billeder Storkens 
Liv og Færden i Ægypten og Danmark. Billedernes Værdi for
højes ved, at der til hvert Billede er et Vers, som er sat i Musik 
af Olfert Jespersen Et Billede med Vers og Noder findes-j hver 
25 Øres Stork-Vaskepulver.



Vi vandt Lodtrækningen, og 
H. G. giver op. De kunde dog 
ikke holde Bolden ret længe 
paa. vor Banehalvdel, og vi 
faar derfor det første Angreb. 
Dette burde have givet os et 
Maal; men A. Dannin vente
de for længe med Skuddet. .

Han gjorde dog 5 Minutter 
efter sin ,,Brøler" god igen, idet 
han fra Straffesparkfeltet sat
te en yderst heldig Bold i Næt- 
tet.

Nu fik vi Blod paa Tanden, 
og vi havde nogle ualmindelig 
nærgaaende Angreb. Under 
et af disse burde vi have haf1 
et Straffespark, idet h. back 
slog Bolden bort mod Hæn
derne, men Dommeren saa ik
ke, hvad der foregik.

Nu fik H. G. et Par farlige 
Angreb fra højre Fløj, da vor 
v. half „kiksede" en Bold, der 
sprang af paa et „Bjerg". Bol
den løb hen til h. wing, der 
centrede nydeligt og v. inner
wing sendte et haardt Skud paa 
Maal; Kampmann klarede — 
omend med Besvær. VedMaal- 
sparket kom Bolden hen til en 
Modspiller, der ikke havde van 
skeligt ved at score, men han 
var for nervøs og Aabye lob 
over og klarede.

Da der manglede 10 Minut
ter, lob F. Schmicgelow igen
nem og scorede vort andet

’. I.i :t efter fik vi et Maal 
com Forærinj, idet H. G.s back
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med et flot Hovedstød satte 
Bolden i sit eget Næt.

I anden Halvleg var Spillet 
ligelig fordelt, og hver af Par
terne fik et Maal.

Det var alt i alt en livlig: og 
fornøjelig Kamp. Af .PI. G.s 
Spillere lagde vi særlig Mær
ke til de to backs og centre- 
halfback. De øvrige Spillere 
var „saa som saa".

Af vore Spillere havde N. 
Kampmann en heldig Dag. 
E Sørensen og H. A a b y c 
klarede sig pænt som backs; 
de var begge to sikre og pla
cerede sig til Tider helt fornuf
tigt. Af half backs var S. II a n 
sen langt den bedste. F. 
Hvas s var god og S. Rode 
lidt for „blød". Kære Rode! 
Puf lidt mere, Du er da ■ el 
ikke en A. B. Spiller?

Af forwards var lægge wings 
gode. Hansens Cent ringet- 
skal dog være langt mere præ
cise. Innerwings klarede sig 
over Forventning, og A. Dan
nin var en god og solid Slot
te for Holdet.

NB! Der er Tale om, al \i 
skal spille mod Rungsted i nær 
Fremtid.

Od.
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Noter.

Fra Forretningsverdenen.
Skal de købe Tubefarver. 

Malerlærred, Stafelier, Maler
kasser, Cigarer (ægte holland
ske) og fine Cigaretter, da hen
vend Dem til Redaktionen, og 
den vil — saa fremt de er Læ
ser af ,,Brændpunktet" skaffe 
dem disse Artikler yderst bil
lig.

Fotograf Emil Clausen, 
meddeler:

Skolegrupper 18 Gange 24 
cm. 12 Kr. pr. Dus.

Postkort 3 Kr. pr .Dus.
Vi kan ikke andet end an

befale denne udmærkede Fo
tograf.

Fra Ballet.

Og straks i „tredie" man ivrig 
blev

Man lange Lister rekvirered’. 
Af Sted man sendte saa Brev 

paa Brev, 
Hvori man Damer invitered.
Og naar et Væsen man paa 

Gangen saa,
Man fanged’ ham og klemte 

vældig paa.

Og man blev ved: 
„Du, De maa med", 

Indtil han købte sig Billetter.

Lidt skuffet vi til Hr. M ti Iler 
gik, 

Han først vor Ankomst ej be
mærker.

Han stod og søgte et Kobber
stik

I gamle, meget sjældne Vær
ker.

Saa Vendte han sig helt forbav
set om 

Og sa’e, da vi med dette For
slag kom: 

„Paa en Auktion, 
Pr. Kommission

Jeg heller køber mig en Hol
berg".

Men langtfra skræmmet ved 
den Besked

Vi agitered’ andre Steder.
Enhver Protest slog vi kraftig 

ned
Og talte op om Ballets Glæder. 
Og sort paa hvidt De ser i Af

ten sel’
Vi havde med vor Agiteren 

Held.
Skønhed og Glans 
Ungdom til Dans 

Sig tegned’ massevis paa Listen



Fra en engelsk
Kostskole.

Ingen dansk Dreng kan tæn
ke sig hvorledes Livet paa en 
engelsk Kostskole former sig. 
Jeg selv kender ikke Forhol
det paa en saadan dansk Sko
le ; men jeg tænker mig det no
get lignende som England. 
Jeg vil nu forsøge at beskrive 
en saadan engelsk Kostskole. 
Jeg har selv været derovre som 
Gæst i en Sommerferie.

Ingen kan forestille sig, hvor
ledes det er at vaagne i en Sko
le, hvor Drengene ikke kender 
En og hvor man selv ingen ken
der. Da jeg vaagnede den før
ste Morgen i Dåne Court 
School, havde jeg en Fornem
melse af, at der forestod noget, 
som jeg som Dansker ikke rig
tig kunde sætte mig ind i. Det 
var heldigt, at min Fætter var 
derovre, ellers vilde jeg vist 
være blevet grint dygtigt ud. 
Han instruerede mig lidt med 
de forskellige Ting, og jeg var 
da ogsaa mindre beklemt, da 
jeg traadte ned i Boys Room 
(Drengenes Dagligstue) for it 
vente paa Morgenmaden. Lidt 
efter lidt traadte Drengene ind, 
og jeg blev udspurgt om mar- 
ge Ting. Jeg kunde heldigvis 
forstaa en Del af Samtalen. Nu 
ringede den store Klokke, s am 
forkyndte Morgenmaden, ag
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snart kom vi ind i den store 
Spisesal .Jeg satte mig straks 
ned, hvorover der blev en hel 
Del Fnisen, da det var Sk;kat 
vente til Bordbønnen var sigt. 

Efter Maaltidet gik vi ir ad 
Bestyreren ned i den store Ha
ve, som Skolen ejed-, for at 
faa udleveret et Stykke Jord. 
Efter en Times Tids Fodøb 
skulde Drengene op, og min 
Fætter og jeg blev sadt i Ar
bejde med at kridte et Kori 
op paa en Græsplæne. To Ti
mers Tid derefter ble-- vi kaldt 
op til Frokost.

Da Kl. var to skulde vi have 
en Kricketkamp, og v: blev be
læssede med Stole, Krickettræ 
og Bolde. Derefter gik vi ned 
paa den store Plads som var 
helliget al Sport. Kort efter an
kom Fjenderne, „Durlstonc 
Court“. Det blev en lang og 
spændende Kamp; men efter en 
lang Tids Forløb maatte vi 
give tabt. Resten af Dagen var 
de alle i meget daarligt Hu
mør . Englænderne og Sport 
er ét, og hvis de taber en Kamp, 
er de Resetn af Dagen ganske 
mel a nko I ske derover.

Hver anden Dag havde vi 
en Udflugt til Søen. Disse Da
ge var Ugens bedste. Vi laa 
da og ,,bouviakerede“ i en lil
le Dal i Nærheden. 1 Reglen 
havde vi The med og et Spi it- 
apparat, som for Resten i Reg
len ikke virkede. Vi kbrte el-
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ler cyklede frem og tilbage. 
Nogle af Drengene tog Mod 
til sig og gik Vejen, men de 
fortrød det for det meste. En 
Dreng var meget ivrig Dyre- 
skytter og ødelagde i Reglen 
min Sommerfuglesamling. Al
le de Fugle, han fandt, begra
vede ban i sin Have mer et 
lille Mindesmærke. Over Et 
af disse lød omtrent saalede;: 
,,1 ler hviler den stakkels Rod
hals, som blev dræbt af den 
graadige Missekat.“

Alle Drengene var Spejdere: 
men som man ved, er Spejder
korpset i England meget bed
re end i Danmark, saa derfor 
behøver man ikke at foragte 
Skolen. Jeg for mit Vedkcm- 
incnde føler stor Agtelse for 
disse raske Englændere, som 
ganske gaar op i deres M( 'to: 
,,Vær beredt."

Enhver, som betræder dette 
Sportsland, vil føle, hvor ’angt 
\ i staar tilbage i Sport her i 
Danmark. Det eneste, der er 
i Vejen derovre, er det, at Dren
gene ikke lærer Ting som Fy- 
' ik og Kemi. Det er aldeles
■kendte Fag derovre, og det 
.avnes jo en hel Del. Sprog 

■mm Latin og Græsk er der- 
■ vre meget udviklede, hvorimod 
’ysk er et ganske ukendt Spr >g 

‘■'ransk derimod læres fra 1ste 
Klasse. Gymnastiktimerne i 
mgland er ikke bedre end her 
jcinine, snureiv omvendt. — 

Drengene har ikke meget Be
greb om Ting som Sport, mar 
det ikke er Fodbold. Det som 
Gymnastiktimerne mest gaar 
med, er noget som ligner Box- 
ning. Der er spændt en Bo’d 
mellem to tykke Elastikker 
fra Loft til Gulv, og det g T 
der da om at slaa den og Ela
stikkerne ned. Jeg tror, at de 
engelske Skoler udvikler Dren
genes Legeme mere end de
res Sjæle. I Aarets Slutning 
spillede alle Drengene en Ko
medie, omhandlende Jeanne 
D'Ark’s Liv. De var klædt i 
gammeldags Dragter, og den 
gjorde megen Lykke blandt 
de ca. 100 Tilskuere.

Hver Morgen, naar man 
vaagnedc, var man sikke:' paa 
at faa et Par Morgensko i Ho
vedet. At rammes af en vaad 
Svamp var heller ikke ualriin- 
deligt. Nu er al Kasten med 
Svampe heldigvis forbudt; thi 
det var .alt andet end beb ige- 
ligt at faa en vaad Svamp i 
Hovedet og blive overøst med 
koldt Vand i Sengen K'. 8 
om Morgenen. Efter at have 
faaet en tyve tredive Svam]>? 
i Hovedet, gik man forfrisker 
og let om Hjertet ned i„ch'n- 
ging room“ (Drengenes Skif- 
teværeise) og tog et Styrtcb id, 
hvilket ofte medførte en hel 
Ubehageligheder, da Drengene 
elskede at holde paa Døren, 
saa man maatte staa inde i 



det lille Rum og lade sig isne 
igennem af Vandet. Man aner 
ikke hvor godt saadanne Pren
ge kgn have det, naar blot 
Kammeratskabet er som det 
skal være. Derovre ar Kam
meratskabet mosten a’tid godt. 
Det kunde jo nok hænde, at 
to ' Kammerater blev uenige; 
men det var forresten ret sjæl
dent.

Nu vil jeg slutte, men jeg 
vil ikke undlade at sig?, al- 
jeg stadig ser tilbage paa den
ne Ferie, som den bedste af 
alle mine Ferier.

E r w in B e r g h.

Medicinernes
Fremtidsudsigter.

Af Dr. C. L u n cl s g a a r cl.

To Faktorer har gjort de 
unge Lægers Stilling ret ejen
dommelig for Tiden.

For det første det, at Til
gangen til det medicinske Fal- 
kultet for nogle Aar siden var 
meget lille, idet nemlig en ny, 
uprøvet .Eksamensordning blev 
indført just paa et Tidspunkt, 
da det medicinske Fakultet i 
kvantiativ Henseende befandt 
sig i en „Bølgedal".

Dernæst har Opførelsen af
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Rigshospitalet og talrige nye 
store Provinssygehuse og Sana 
torier hidført en forøget Ti" ng 
til ung lægevidenskabelig Ar
bejdskraft.

Disse to Ting i Forening 
medførte, at der formelig blev 
Rifl om unge Kandidater fra 
Hospitalernes Side. Adskillige 
Steder maatte Lønnen sættes op 
over det sædvanlige (80—90 Kr. 
plus fri Station) for at skaffe 
Arbejdskraft. Ofte maatte Ho
spitalerne tage deres Tilflugt til 
Studenter. For saa vidt er alt 
jo saare godt, og de medicin
ske Kandidaters Stilling er de 
første Par Aar ikke daarlig. 
Men efter den Tid skifter Bil
ledet. Vil de unge Læger stif
te Hjem, egner de omtalte Plad
ser sig absolut ikke hverken i 
Henseende til Løn eller Bolig
forhold, og om Bifortjeneste bli
ver der saa godt som aldrig 
Tale.

Forholdet mellem et Hospital 
og dets Kandidater er et gan
ske andet, et langt mere intimt 
og bestandigt end f. Eks. For
holdet mellem Jurister, Polytek- 

' nikere, Lærere osv. og deres 
Arbejdsplads. — Hospitalet er 
ikke blot den unge Læges Ar
bejdsplads, det er tillige hans 
Hjem, og Forholdet ligner i 
mange Maader Tyendefor
holdet paa Landet. — Ja, men 
den unge Læge kan jo saa ned- 

| sætte sig, vil man sige. — Des-
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værre, det gaar ikke saa let, 
thi for det første er lian maa- 
ske kun daarlig færdig med fin 
Uddannelse til sin ansvarsfulde 
Gerning, og for det andet er 
der i Forvejen saa mange .,ned
satte", at der ingen ny^ er 
Plads til, og Produktionen dæk
ker i denne Henseende langt 
Efterspørgslen.

Navnlig nu, da de udmæi ee
de Vilkaar for Uddannelse, der 
bydes Studenterne og de yngre 
Kandidater i Forbindelse med 
de første Aars økonomisk gode 
Kaar har lokket store Skarer 
af Studenter ind under Æsku- 
laps Fane, netop nu og i den 
nærmeste Fremtid vi' Misfor
holdet mellem de aleryngstes 
og de meget ældres St lling bli
ve i højeste Grad grelt; og det 
er sikkert nødvendigt at søge 
dette Misforhold jævnet. — Til 
Slut iet Raad til de vordende 
Studenter: Bliv ikke Mediciner 
med mindre end uudslukkelig 
Interesse driver Jer, og vær i 
saa Fald beredte paa at leve 
og dø uden at være formælede 
med andre end „Alma maters" 
ganske vist skønne, men meget 
fordringsfulde tredje Datter: 
Lægevidenskaben. Og husk, at 
Forlovelse varer længe og er 
en dyr Tid, hvor saare meget 
maa ofres paa den elskedes Al
ter, og Medgiften er ikke altid 
lige stor.

Diskussionsklubben holder i Dag 
Kl. 2 Mode.

O d 1 a n d holder Indledningsta
len til Diskussionen om Forsvars
sagen.

Fodboldkampen i Vejle havde 
til Resultat, at vi sej"ede over 
Marselisborg og spillede uafgjort 
i Slutkampen mod Vej'c. Et sær
deles godt Resultat.

Dette Nummer er det sidste, der 
udkommer i Aar.

Vi bringer herved alle, som har 
støttet Bladet, en oprigtig Tak.

Næste Nummer'udkommer i Sep
tember.

R e d.

Eksamcnstra vlheden har allerede 
begyndt at vise sig.

III G. har Læseferie.
Realklassen faar ligeledes Læse

ferie paa førstkommende Mandag.
11 G. har faaet de Fag, som de 

skal opgive, at vide, nemlig for 
de sprogl.: Tysk, Fransk Old
tidskundskab, Matematik < g Na
turhistorie, og for Matem..■ sam
me Fag undtagen Tysk, der er
stattes med Engelsk.



Tennis. 
Fodbold. 
Cricket. 
Boccia. 
Krocket. 

Skøjter, 
Kastespil.

Gør Deres
Indkøb

hos

HARALD BØRGESEN,
FrederiKsberggade 28.
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Kælker. Ski.

Lystfiskeri.
Bueskydning.
Salonbøsser.
Skydeskiver.

Spejderartikler.
Svømmerekv.

Kiinslmalerarlikler, 
(Tubefarver. Malerlærred, Stafe- 
lier, Malerkasser o.s.v.) 
Hollandske Cigarer & uden

landske fine Cigaretter. 
Læserne af .Brændpunktet1 

1O pCt. Rabat 
Levering: Henvendelse 

til Redaktionen.
Ærbødigst Jhs. Schou

Vilhelm Hass, 
Glarmester, 

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

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.
Elmil Clausen.

H. Christensens 
Bog- og Papirhandel, 

GI. Konoevej 105. — Telefon 2664.
Eget Bogbinderi. Eget Bogtrykkeri.

Leverandør til Henrik Madsens Skole.
Alle Skolebøger Alt Skolemateriale.

Husk

Skolens 
Boghandel.

H. A. SØLLING.
H. C. Ørstedsvej 42.

(Hj. af Forchliammersvej.)
Telf. 2 3 40.

Stort Lager af Skolebøger og Skole- 
ekvisitter til Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Fodbold- og Tennisdragter. 
Tennissko og Fodboldstøvler. 

Regiementerede Gymnastikdragter. 
Leverandør til Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.



Side 12

A. Stellings Farvehandel. 
Gammel Torv 6.

Stort Udvalg i Faivelader til Skole- og Kunsinerbrug samt alt 
henhørende til Aquarel og Oliemaling. Modellervoks, Plastilina 
— — — og de til Modellering anvendelige Redskaber. — — —

Deres Fodtøj bør De kobe
i

Skotøjsf abrik ernes 
Udsalg, 

Falkoner allé 3.
Te!ffot:: Godtnaab 615.

Ælt i fix ommoderne Facon, 
Reparationer udføres.

Boldspilrekvisitter 
købes bedst og billigst i 

Foreningen til Indkøb af Bold
rekvisitter.

Vestervoldgade 8.
København B. 

(Aarskontingent 50 Øre.)

Til « Brændpuuktet“s Læsere!
Klaverundervisning i Elevens
Hjem. Frk. A. Danielsen,

Henvendelse til Redaktionen.
Abonnér paa „Sportsbladet11,

Organ for Spejdersport og al 
— anden Sport. —

l Kr. Kvartalet.
Enkelte Numre 10 0.

Stort Udvalg i Ske lefodtøj.
Reparationer udføres 
- bedst og billigst. -

Skotøjsforretningen „F li E M“.
M. Weilgaard.

GI. Kongevej 135.
Leverandør til Brugsforeningen 
for Embeds- og Bestillingsmænd 
— samt Læger.

I Tndervisning 
i Ping-Pong 

(Bordtennis)

i Elevens Hjem.

= i Kr. Timen. = 

— Henvendelse til Redaktionen. —

Vor Frue 
Boglade.

Største Udvalg af udenlandsk 
Literatur i billige Udgaver. 
— Forlang Katalog. — 
Nørregade 13. Tlf. 9612.

Itrdaktmmm <iuitet dm. 24. Ma|. Næsre Nummer udkommer i Juli.
Redaktion. Pileallé 18. Charlottenlund. Telefon Ordrup 478

Aage Hansens Bogtrykkeri. Nørregade 45.


