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Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Paul Criiger-Hansen.

Nr. 4 19. Marts 1914. 3. Aarg.

Bekendtgørelse.

.Atter staar ,,Brændpunktet" 
for en Udvidelse! Vi vil forsø
ge at lade. Bladet udkomme hver 
14. Dag i store Numre paa 12 
Sider. Naar dette bliver gen
nemført, vil det imidlertid — 
baade for vore Læsere og for 
os — være praktisk at indføre 
Abonnement i Stedet for, at 
man som nu kober de enkelte 
Blade.

Foreløbig indbyder vi alle 
til at tegne Abonnement for 
April Kvartal. ,,Brændpunktet" 
udkommer den 1. og den 15. i 
hver Maaned (hvis disse Dage 
skulde falde i en Ferie, den 
nærmeste Skoledag) — og Pri
sen for et Kvartal bliver 50 Øre.

Dersom nogle af vore unge 
Læsere ikke selv mener at kun
ne bære denne Udgift, bedet- 
vi dem indstændigt om at fore
lægge dette Prøvenummer i de

res Hjem. Forældrene vil da 
sikkert gøre deres Børn den 
Glæde at abonnere, navnlig da 
et Skoleblad jo ikke blot har til 
Opgave at more. — Som Ga
ranti for Bladets gode Tone og 
Tendens kan vi meddele, at 
,,Brændpunktet" er underkastet 
PIr. Skolebestyrer M a d s e n s 
strenge Censur.

For at lette Uddelingen kun
de vi tænke os, at hver Klasse 
udnævnte en „Tillidsmand", 
som hos os hentede Numre til 
alle Klassens Abonnenter, lige
som han ogsaa indkrævede Be
talingen. Denne maa være ind
betalt inden den 1. April, og 
han vil da af os modtage en 
samlet Kvitering.

Endelig beder vi atter vore 
Læsere om at støtte Bladet med 
Artikler. Det skulde jo netop 
være en af et Skoleblads man
ge Opgaver at give de unge
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Abonnér paa MHJEMMET", I 
DanmarKs største og bedste Ugeblad,

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Øre pr. Uge. 
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Lejlighed til at se deres Aber- 
ker paa Tryk, hvad enten det 
nu er Digte, Diskussioner eller 
Smaafortællinger, og nu da Bla
det udkommer saa tit, vil der 
være endnu mere Grund til at 
hjælpe Redaktionen i dens Ar
bejde. Red,

Vaarspirer.

(D'Hrr. Redaktører af II. m. 
tilegnet).

De myldrer frem overalt, 
smaa og uanseelige, som de er, 
men fulde af Haab og Glæde 
ved den Sol og Varme, Vaaren 
bringer. De spreder deres sar
te Blade, muntre og spraglede, 
og knejser nok saa stolt for Fo

den af det gamle Træ, som 
som staar med mørke alvorsful
de Grene. For det er bart og 
trist endnu efter en Vinter fuld 
af Storm og Kulde. — Men al
le Vaarens muntre Blomster ler 
det ud og haaner det og lader 
Solen glitre i de mange friske 
Faner for ret at vise det, hvor 
gammelt og hvor tørt det er.

Ak ja, — I stakkels smaa. I 
er saa kække og saa sejersikre, 
og dog vil Eders Glæde vare 
altfor kort.

Det gamle stærke Træ er ik
ke dødt endnu! Det mærker 
ogsaa Vaaren, naar den kom
mer. Om føje Tid vil det staa 
fuldt af nye, friske Blade, saa 
stort og prægtigt, som det al
drig var tilforn, og da er det, for
bi med Eders Saga. Da vil I 
sygne hen i Dunkelhed og

—

Stærke Stoffer til Skolebrug,
mørkeblaa og melerede.

Crome & Goldschmidts Hovedudsalg,
Citygade 22, Hj. af Kr. Bernikowsgade.

---- ----- — -
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Skolehabitter, Gummifrakker, 
Hatte, Huer og Sportsstrømper.

i stort Udvalg. 1. KL Herreskræderi

THORVALD BERG’S EFT.
KØBMAGEROADE 32.

Glemsel, og alle Eders muntre 
Foraarsfarver vil bleges til I
visner i den dybe Skygge. —

Nummer. I em Annonce stod 
M. S. Ballin’s Sønner; det skul
de naturligvis være M. J. Bal
lin’s Sønner.

Rettelse.
Vi tillader os herved at rette 

en beklagelig Trykfejl i forrige

Man faar lettest

et Fotografi-Apparat
ved at købe

Soetmanns Sparemærker
25 Øres Sparemærker, der kun kan faas hos mig 
og indklæbes i

Soetmanns Sparemærke-Bøger
der udleveres gratis med et gratis 25 Øres Spare- 
mærke som en Begyndelse for Spareren.

For det sammensparede Beløb kan da vælges
„ , . et hvilketsomhelst Fotografi-Apparat til MærkernesSparemærkebogens

Samlermærke paalydende Værdi.
Mit fotografiske Magasin er forsynet med alle mulige Fotografi-Apparater 

og alt Tilbehør; særlig for Ungdommen har jeg en Række gode og billige 
Apparater.

------  Hent en gratis SparemærKebog ------

Hilmar Soetmann -- Foto-Magasin
132, GI. Kongevej 132 :: Telefon Vester 2 06 9 v



Side 4

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. 
H. A. Sølling.

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

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,

Klayerundervisning.

Mimi Klein
Indstudering af Sange og Ope
rapartier, Elev af det kgl Mu- 
- sikkonservatorium og kgl. - 
:: Kammermusikus ::

SIEGFRIED LANGGAARD.
Vestre Boulevard 47, St. 10—2.

Stort Udvalg i Skoletodtøj.
Reparationei udføres 
- bedst og billigst. -

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

Gi. Kongevej 135.
Tlf. 83 88.

Leverandør til Brugsforeningen 
for Embeds- og Bestiilingsmænd 
— samt Læg^r. —

Vor Frue 
Boglade. 

Største Udvalg af Udenlandsk 
Literatur i billige Udgaver. 
— Forlang Kata'og. — 
Nørregade 13. Tlf. 9612.

Julius Otto’s
Konditori og Konfektfabrik.

GI. Kongevej 112.
:: Telt 2474. ::

— 10 % til Elever paa alle Varer —

Redaktionen sluttet den 14. Marts.
Redaktion. Carolinevej 29, Hellerup. Telefon Hell. 1007. 

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


