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PaasKenummer.

Nr. 3 2. April 1917
|| 6. Aarg.

Olfert Ricard.

I Anledning af Konfirmationen har 
vi overdraget Hans Caspersen i dette 
Nummer at samle Bidrag fra og Bil
leder af kendte Mænd indenfor |den) kri
stelige Ungdomsbevægelse her i Dan
mark.

Pastor Olfert Ricard, hvis Billede 
findes ovenfor, er Formand for den 
danske Gren af „Kristelig Forening 
for unge Mænd“. Men iøvrigt er Pa
stor Ricard saa kendt af enhver, at 

vi ikke ønsker at føje mere lil „den
Herre Zebaots Kirke’s“ nye Sogne
præsts Ry.

Inde i Bladet bringer vi Billeder 
af Sekretæren i Københavns Central
forening for K. F. U. M. Gunner Eng
berg, og af Hr. Hee Andersen, der 
vil være mange af vore Abonnenter 
kendt som Sekretær for Ungdomsaf
delingen.

Red.
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A. E R S L E V 
literMliml Boghandel 

Største Lager af danske og udenlandske Bager
Scout Litteratur

Under Figentræet.
Fantasi af Olfert Ricard.

Aure Gervais, kun 21 Aar gim- 
mel, laa udø paa Slagmarken og skul
de til at dø.

Det kom alligevel saa overraskende. 
Han havde igrunden hele Tiden væ
ret saa viss paa, at han skulde kom
me levende fra det. Ja lige i diet 
Øjeblik, da han første Gang skulde 
frem i Ildlinjen, var der kommet et 
kort og meget voldsomt Anfald af 
Angst, men døt var ligesom mere en 
Byge, han og de allesammen vist kom 
ind i; for del. var snart ovre; han 
havde sendt en kort, stærk Tanke til 
Gud (han var Kristen) og var saa 
gaaet op i den store Helhed; og siden 
da havde han været ved Fronten flere 
Gange og med til to Stormangreb, som 
han var kommet godt fra, saa han 
ikke mere regnede med Fanen og hav
de en Slags Vished for, at han ikke 
skulde falde.

Og saa alligevel. De var ude og skul
de overraske en fjendtlig Patrulje, og 

det var endt med en Fægtning, hvor 
de faldt nogle faa paa begge Sider.

En Slagmark ser ikke altid uhygge
lig ud. Her var ligefrem smukt. Det 
var ved Udkanten af en lille Skov, og 
ellers med Udsigt til et vidt, frodigt 
Landskab med mange Poppeltræer |og 
lave Vinbjærge. Den Røg i det fjær- 

*ne, som var fra en brændende Gaaid, 
kunde ligesaa godt komme fra en fre
delig Teglovn. De sære Pletter i Plojie- 
jorden, som kom fra sprungne Grana
ter, tænk le man kun over, naar man 
ligefrem vidste det. Lærken, som trille
de henrykt i Luften, vidste det aaben- 
bart ikke. Det var høj blaa Formid
dagshimmel' ifærd med at klare (ip. 
Kanonernes fjærne Drøn havde man 
jo hørt i Aarevis.

Det havde gjort vanvittig ondt en 
Tid. Saaret var i Brystet. Men det 
er saa sært naadigt med legemlige 
Smærter, at de kommer og gaar søm 
Tidevande; det er ligesom Naturen

Konfirmationsgaver i Guld og Sølv 
CARL SØRENSEN, Juveler og Guldsmed 

BL C. Ørstedsvej 39 C.
Telefon Nora 1799
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Vor Frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg af engelske, franske 
og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen.

nørregade 13, Telefon 9612.

har afpassel det efter, hvad vi kan 
Laale.

Nu var del helt ovre. Auro Gervais 
laa ligefrem og havde del saa godi 
nu. Do kom jo tnok og pil.'e le ham op, 
naar hans Tur var, men han havde 
lorrestcn higen Hast.

Han var dejlig tryg. Han had ikk * 
engang nu, og tænkte selv mage. k ar. 
over det. Han havde egentlig ikke 
mere at hede om., Han var lins Gud, 
det vidste han, og jordisk' G nsker, 
som kunde opfyldes med nogen Rime
lighed, havde han. ingen flere af. I r.m- 
krigs Sejr var han viss paa ;om han 
nelop fik den at se med disse Ojne 
eller ej, det kom mindre an paa. Dem 
derhjemme vilde han nalurligvis for
færdelig gærne se engang li,; men 
paa den anden Side, kønnere end d- 
havde halt del ved den sidste Af
sked, kunde det dog aldrig bive; og 
man var jo da ikke saa barnagtig, 
al man beklagede sig selv over at 
gaa glip al' en Hjemkomsldag, sum 
man havde sat sin Næse op efte- or 
ganske vist udnialel sig de tusind Gau
ge, naar der var værst i Døbegrai ene, 

— naar Tusinder af Kammera ler dog 
heller ikke fik den. Saa, all i alt var 
del. jo ikke imgel al lage sig altfor 
nær.

Han havde grulig god Tid, syntes 
han. Ogsaa del undrede han sig o. er 
med Hild Bevidsthed. Selv naar man. 
ven ler Døden, ja er døende, — saa 
venter man den dog ikke nu, .ige 
med det samme: der kan ligesaa godt 
være lo, eller seks Timer til. Ligge 
og lænke anspændt paa del religiöse 
det er der jo ingen NyUe ved. Del 
e r jo lagt i Guds Haand bg kommer 
ikke an paa de Dar Timer. Slutnings- 
replikken var der ingen Grum! til at 
lægge Vægt paa. Jeg faar del jo al se 
og opleve meget meget bedre om de 
Timers Tid, naar „eg gaar ind i Evig
heden, end jeg her kan ligge og gætte. 
Bel icr ikke værd al tvinge Tanker
ne; lad dem komme og gaa som de 
vil.

Det gjorde de netop. Snart var det 
Ei indringsbilleder — underlig tilfæl
dige, men overordenllig lydelige. Be
standig en .Tærnlianetur i Nærheden 
af Lausanne, lian var alene i Kupéen

Din Skolemad smager bedst
naar Din Moder køber sit Panlæg hos

E. C. Elbke, H. C. Ørstedsvej 50
— Telefon Nora 1129 y —
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Crome Q. Goldschmidt
Hovedudsalg Citygade

Altid billigste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj

det sidste Stykke, han saa paa Møn
stret idet hæklede hvide Stykke, der 
var over Sædet, og nød at nærme 
sig Hjemmel igen eller en længere, 
meget spændende Bjærg bestigning. By 
ved By og blaa Søer, Tunnel eller 
Tunnel, han genkendte Landskabet i 
de mindste Enkeltheder, sum man og- 
saa kan det i visse Drømme. Pludse
lig er han i Barneaarene og ser sil 
Penalhus lor sig ligesaa tydeligt, med 
det tærnede Mønster udenpaa, ug han 
kan sandse den egne Lugi, det 
havde indvendig, paa Grænsen al del 
dejlige og det væmlige; det var vist 
forresten Krudtlug Len ved hans Uni
form, del kom fra. Saa var han i 
England, dér havde han ved et al de 
kristelige Studentermøder som Delege
ret fra Frankrig oplevet sit store reli
giøse Gennembrud — og saa’ nu den 
Sal, hvor Slutningsmødet blev holdt, 
med de farvede Ruder og Harmoniet, 
han genkendte en for en Ansiglerne, 
rene, fine, mandige Profiler mange af 
dem, og hørte Sangen: G o d b e w i t h 
you till vve meet again —• —

Den unge Franskmand greb sig selv 
i at ligge og fløjte Melodien, saa svag 
han var, omkap med Lærken.

Det hørte en ung Tysker, som laa 
saaret i Nærheden af ham, uden at 
Gervais havde vidst det. Han kendte 
Melodien og tænkte: hvor er det, du 
har høri den? Og kom saa pludselig 
paa det: i Matlock; han havde væ

ret med. til1 del samme Møde som De
legeret for den tyske Studenterbevæ
gelse.

Han kravlede hen til Aure Gervais 
og sagde paa. rel godt Fransk: Er 
Ile haardt saaret? Kan jog hjadpe 
Dem med el eller andet?

Aure Gervais kunde paa Dialekten 
hore, al. den anden ikke var Fransk 
og saa’ nu ogsaa Uniformen. Han. vil
de svare paa Tysk, men blandede det 
sammen med. Engelsk. Del var det 
trommede Sprog, han sidst havde ta)t.

Ja, jeg er færdig, sagde han, øg 
De ? ' I

Jeg lænker, jeg kommer over dét, 
dot er den 'ene.Fod, men vore Folk 
labte her, saa jeg kommer i fransk 
Fangenskab. Er der nogen, jeg skal 
hilse? I

Nej Tak, sagde Aure Gervais høfligt, 
men ikke hjærteligt; han kunde saa 
daarligl med de Boscher, selv méd 
Døden, for Oje. Men Kræfterne begynd
te ogsaa at svimle.

Den anden var et dannet Menneske. 
Jeg vil ikke forstyrre Dem mere, Hr. 
Gen-ais, sagde han, Gud være med 
Dem.

Aure Gen-ais blev lysvaagen ved 
al høre sit Navn.

Vi var sammen i Matlock, sagde 
Tyskeren, dér mødte jeg min Frelst r. 
Der |er ingen Mennesker, jeg slaar s; a 
nær, som dem jeg var sammen med. 
dér.
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Hans Prehn 
Børstenbinder 

Fabrik for Gadekoste
Vesterbrogade 54 Telefon 2625

Din Haand, sagde Gervais.
Den. anden log hans Haand, den gav 

kun ml. meget svagt Tryk. Del var ved 
al være forbi. Knælende ved ha,ns Side 
bad han Fadervor høj I, paa Fransk. 
Og beholdt hans llaand, til han mær- 
kode, han var død.

Alen i del Øjeblik, da de lo unge 
kristne Fjender bad deres Fadervor 
llaand i llaand, gik der Fn forbi ved 
Skovens Udkant og glædede sig over 
dem. De saa’ ikke Ham; men Han 
saa’ dem.

Denne fantasi-Cyklus findes i sin 
Helhed i „.lul, en .Julebog for Hjemme
ne“, Aargang 1916, Hagerups Forlag, 
hvis I dgiver, Gunner Engberg, har 
vist sig saa venlig at (illade os at 
all rykke den. — .Ligeledes maa vi 
lakke 0. Lohses Forlag for dets Vel
vilje imod os ved al laane os Clichéen 
af Pastor Ricard og „Belhesda“s For
lag, hvor vi har laant Clichéerne af 
Engberg og Hee Andersen.

Red.

Oveustaaende Fortælling af Pastor 
Ricard udgør oprindelig el femte og 
sidste Led i en Fantasi-Cyklus: 
Linder Figentræet. Vi har (illadt os at 
give den Del, vi bringer, samme Titel 
som lude Sandingen, en Titel, som 
sikkert er de Heste Læsere uforstaae- 
lig, hvorfor vi tillader os al forklare 
den lidt nærmere.

Den første Skitse handler om den 
ge .jødiske Gartner Bartholomæus, der 
under Figentræel i sit Folks Nød „lef
lede begge Arme op og bad op mod 
del helle Lovtag og den fjæine gyldne 
Himmel“, mens „En gik forbi udenfor 
paa Vejen, som saa’ meget mere end 
alle de andre; men den unge Gartner 
saa 'ikke ham.“ Mødet mellem den 
franske og tyske Soldat skal altsaa be
tl agies som en Parabel til, hvad der 
foregik under Figentræet.

Til vore Læsere.

Aled næsle Nr. vil „Brændpunktet“, 
som i (i Aar er udkommet hver 14 
Dag gaa over til at blive Maaneds- 
hlad. Delte bevirker, al vi nedsætter 
Abonnementspi isen til 25 Øre Kvar
talet. Allsaa venter Redaktionen, al 
etlu/hørt Antal Abonnerder indmelder 
sig for nærværende Kvartal.

R e d. ■

♦♦♦
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„Økonomien“
Vesterbrogade 57. GI. Kongevej 145. H. C. Ørstedsvej 39 A 

Specialforretning i Husholdnings- 
Rengøringsartikler

K. Hee Andersen Gunner Engberg

Fremad!
af Knud Hee Andersen 

Sekretær i K. F. U. M.

Fremad, frem ad Vejen! 
Kild I er Barnelegen;
men Barnets Sind slaar Føg', 
og Sindel staar i Sang.
Og Sangen den skal skinn ■ 
af Modet, vi har inde, 
og Sangen den skal hø'go 
af. al vor Længsels Trang.

Vi kommer, ja vi kommer 
med Di øm om Sol o r Sommer. 
Vi kommer ud fra Skolen 
og sidsl fra. Kirkens Kor. 
Dér hørte vi hans Slemme, 
hos hvem vor Sjæl har hjemme. 
.\n ser vi imod Solien 
og véd, paa. hvem vi tror.

Vi gaar i glade Tanker.
Bag fjeine: fjerne Banker 
kan Drømmelande I ligg1, 
og Diømmen vil vi naa. 
Ben Vej gaar over Ilede 
og een ad Bakker lirede. 
Hvor vor gaar, véd vi ikke; 
men Vejen vil vi gaa.

For vi har ham til Leder, 
som høier naar vi hed r. 
Og kalder han, saa. kommer, 
vi glad og gi’r os selv.
Selv dér, hvor Stier er Irange 
gaar Lærkens glade Sang'. 
Vi gaar mod Sol og Sommer 
og I lim lens blanke Hvælv.
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Ud over. Vaarens Stier 
gaar glade Melodier; 
og vi gaar Irej ligt fremad 
og nynner lil i Takl : 
Fremad, frem vid Vejen! 
Endt er Barnelegen. 
Men fiemad er og hjemad 
med ham. vi gav vor Pagt.

Del var i Sommeren 1914. den bio
dige Sommer, da Verdensk igen brød 
ud, al denne Sang ud Digteren Mad s 
X i e 1 s e m gik sin (lang ml over Lan
del og blev den Sommers Sang og 
Hmidieder af danske Dienges erkbe- 
rede Yndlingssang. Med sine jævne 
og friske Ord og sin kønne Melodi 
(komponeret af en lö-aarig K. F. I . 
M’er) er den da ogsaa riglig en Ung
domssang.

Den er skrevet for jer Konfir
mander. „Fremad, frem ad Vejen! 
Endt er Barnelegen“, — del er el 
Ord til jer. Saadan omtrent vil din 
Failer vist ogsaa sige lil dig paa Kon- 
firnialionsdagen: Ku er Bameaden or 
Barnelegen forbi, og du skal fremad, 
ud i Livel, bestille noget og bryde 
dig en Vej.

Del véd Konfirmanderne ogsaa godi. 
Selv den lille giinaglige Fremton'ng 
med Paiaplyen, V i ol buket te 11 Og del 
dampende Haviør. som alle trækker 
paa Smilebaamlol af, han. vil bare de
monstrere, al „endt er Barnelegen“ 
— selv om han gør del det paa en 
temmelig barnagtig Maade.

Alen frem ad Vejen skal I 'alle, — 
og hvor forer den saa hen? „Bag 
fjerne. I’jiøræ Banker kan Drømme
landet ligge". Alan har sine Tanker 
og sine Drømme, naar man er 14 Aar, 
om hvad man vil være*, og hvad man 
vil ud rel le. En drømmer ‘tpfinder 
drømme, en anden Diglerdrømme, en 

længes lil Søs eller mod de fremmede 
Lande, en fanlaseier om at blive no
get „,riglig siorl" paa. el andet Felt. 
Naturligvis har man sine Drømme, — 
„og Drømmen vil' vi naa I“ Den skal 
slaa som et klart Fyr i Horisonten, 
naar du hejser dil Sejl til at holde 
fasi og styre efter.

„En Vej ga<a.r over Hede og een 
ad Bakker brede“ — d.v. s. nogle 
l'aar del si rengi, og andre faar det 
nemmere. Kogle faar deres Onsker 
oplyhil (ømltenl da), og andre maa 
nøjes med mindie. Saadan er Livel; 
men vi lader os ikke gaa paa af del. 
For „Vejen vil vi gaa“, vi vil frem
ad, og er der meget at sl’aas med, 
saa vil vi fremad alligevel.

„For vi har ham lil Leder, 
som hører, naar vi beder. 
Og kalder han, saa kommer 
vi glad og gi’r os selv.“

Del er det bedsle al' det hele. Du 
er ikke alene paa din. Færd.. Der er 
en, som vil hjælpe. Det er ham, som 
indvier dig lil sin Tjeneste paa Kon- 
firmationsdagen. Det er Lud. Aldrig 
skal du vane raadløs øg vildfarende 
paa W'jen; hed lil ham. og han vil 
hore, vil give dig den Krall, du ikke 
har i dig selv, forvandle Skul'lels" til 
(ilæde og Kede: lag lil Sejr.

Alen saa. maa du give ham dig selv, 
inlel mindie. Ikke noget halvt eller 
delt, men dig selv, som du er. Saa 
vil han velsigne dit l'ngdomsliv og 
hjadpe dig fremad Vejen.

Del var den Sang, øg hvad d'm hav
de al sige. Prøv al læse den engang 
lil og spoig om Melodien hos dine 
Kammeiater - saa kan did være, det 
ogsaa bliver din Slagsang.

♦♦♦
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„Kamp og Sejr, du!“
Af Gunner Engberg.

Jeg fik i Gaar fal i en Bog og fandt 
de ri følgende:

En Ffok unge Mænd — de var Stu
denler — samledes for mange Aar 
siden i en Kammeratkieds. bekend
te bande til muntre og alvorlige Ti
mer sammen. Nu og da havde de 
et lille Sold. Saa' kunde del hænde, 
de stødte Glassene sammen og lil- 
raable hinanden: „Kamp og Sejr 
(I u!“

Er del ikke en prægtig Hilsen? Den 
springer lige ud af Ungdomsmodet og 
al Ungdommens gyldne Foivenlning. 
Der har vænel siund Kraft i disse Unge. 
De blev ogsaa dygtige Mænd. D. G. 
Monrad, C. Hall, Vilhelm Bi k Mal var 
imellem dem.

For Vilhelm Birkedals Vedkommen
de havde Vejen været trang. .

sine Tanker, vældede. Barndomsmin
derne op i haus Sind. Hans nærmeste 
var døde, og Hjemmel .lukket. Men 
der var engang...

„Jeg saa. ham som Barn med del 
soliige KJ je

i. Regnbuens Glans paa de hjemlige 
Høje;

han kyssed min Kind, og vi legte med
S jeine

mens Koisel stod skjult mellem Lov
i de! fjerne.“

** *

Ude i en sjællandsk BandsbypræMe- 
gaard gik en 16-aarig Yndling, kold
og indesluttet, med fortvivlede Frem 
tidsplaner. Del var Vilh. Birkedal 
Hans bedste Trøst i den Elendighed 
han selv havde voldt sig, fandt han
ved i Ensomheden al læse Evangeli
erne paa Græsk. Han har visi fundel
sig selv deii, Ihi en Aften, brød han 
sammen og sagde: „Jeg vil bøje 
m i g o g b e d e o m T i 1 g i v e I s e f o i

Ovre paa Skrænterne i Marselis- 
boig Skov laa sommetider e:i 14—15 
aaiig Dreng og stirrede ud over Ha
vel. Del var Vilhelm Birkedal. T 1 an 
die Tider gyngede han alene i en 
Baad. Del var, naar han trængie til 
al komme, boit fra. de daarlige Kam
merater, der paa den. Tid havde T ig 
i ham. De var ham ganske uværdigt 
Selskab, som lian af Lediggang var 
kommen ind i. Han følte sig grim 
og giumsel i Sjælen, derved. Somme
tider søgte han da ud i Ensomhed; 
og han gik i Kirke hver Søndag, „saa 
ussel som' jeg var.“

Na,ar han saaledes var alene med 

min Synd.“ Derpaa gik han en 
Gang, og siden kunde han sige:

tuns

„Jeg kan vel af Erfaring 
forkynde Synd og Død. — 
del er kim en Forklaring 
af egen SjaJlenød.

— Men eeninem denne Tunnel gil 
han ud. i Solen og ind til UmdomsF 
vels glade Samfund „K a m p o g Se j r 
du!“
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Læs Annoncerne!

Reglementerede 
Gymnastik-

Og
Sportsdragter 

samt alle Slags 

Sportsstøvler 
og Sko 

for Herrer, 
Damer og Børn.

Poul Holm
Silkegade 11 

ligefor Bikuben

Sæbe- 
magasinet 
Vodroffsplads 19 

velassorteret i alt til 
Toiletbrug.

Alt til Husholdningsbrug. 
Alt til Vask.

Spejder udstyr, 
tsw Militær-Artikler.

K. F. U M. Carl Lønberg. Gothersgade 115.

L. P. Talleruphuus’
Skotøj smagasin

K. F. U. M. Gothersgade 115 Tlf. Byen 4158

Fotograf N. Danielsen
Frederiksberggade 21

Val udført Arbejde til moderate Priser Telefon Byen 1588y
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Glarmester-
forretningen

Niels Ebbesensv. 25 
anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

Alle Skolebøger
og alt Skolemateriel

Konfirmationsgaver 
Joh. Marckers 

Boghandel 
Aaboulevard, Hj. af Jac.Danefærdsvej

Telefon 8353

CyKle- 
forretningen 

Vodroffsplads 3 
anbefales Skolens Elever. Nye Cykler 

fra 100 Kroner.
Alle Reparationer udføres. 

Ærbødigst. C. E. Jensen.

A|s M. Kjærs
Fedevareforretning

Værnedamsvej 16
Telefon 1432 ,

Leverandør til Forbrugsf. for Embeds- 
og Bestillingsmænd samt Læger.

Alle Elever i Henrik Madsens Skole 
kan til Spejderpris købe

Regnfrakker, Vindjakker, Stortrøjer, Matrosdragter, Knæbenklæder 
Hammondbenklæder, Viklers, Rygsække, Elektriske Cykle- og Lommelygter 
Bemærk ! Hammondbenklæder af Vindstof til Cykle- og Sportsbrug änbefäles. 

Forlang Prisliste tilsendt.
Spejder Depotet Nørregade 14, Telefon 3186 ’

Kbhvn. K.

Enkelte Numre af Brændpunktet faas i

Julius Hersoms
Bog-, Papir- og Musikhandel

GI. Kongevej 1^2 lige for Amicisvej
Leverandør til Forbrugsforen, for Embeds- og Bestillingsmænd samt L^ger.
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HusK!!
Sæbe- og Parfumeforretn.

H. C. Ørstedsvej 41 a

En god, brugt Ketcher 
onskes.

Henv. til A, Merck, 4. M.

HUSK
SKolens 

Bog Handel
H A. Sølling

H. C. Ørstedsvej 42
Hj. af Forchhammersvej 

Telefon 2340 Telefon 2340 
Stort Lager af Skolebøger og Skolerekvisitter 

til Henrik Madsens Skole

\ Fölo-Amatören
Nørrevold 64

Udfører alt fotografisk Arhejde for 
Amatører hurtigst, bedst og billigst.
9 X 12 Plade fremkaldes 10 Øre 
Kopiering af 9 X 12 Negativ 15 0.

Forstørrelser udføres

A ab o ule var dens Konditori
Nr. 30 L. H Mulvad Tlf. 9997

Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger

Alle Skolebøger, Stilebøger, 
Karakterbøger, som bruges 
i Ingrid Jespersens Skole, 

faas i

Emil Wienes 
Boghandel

Østerbrog. 23 (Hj. af Ryesgade) 
Stort Udvalg i elegante Læderpenaler.

Telefoner Central 5029 og 12029

Bed Din Moder 
købe sin Konfekt og Cho

kolade i 
Konfektforretn.

Vodroffsvej 12 
Altid frisk Teaterchokolade

II ii n Ir I Den nye Ulykkes
il il X X I forsikringslov 
hl II U 11 i fordrer, at enhv.
der beskæftiger andre Personer 
i sin Tjeneste, skal tegne en
Ulykkesforsikrings— 

Police

Sin UlyKKesforsiKring 
efter den nye Lov tegner man i 

Nordisk 
Grønningen 17 Store Kongensgalle 128, .

Telefon 2860
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen 
Helmers hus.

F.W. Dalberg
Bog- og Papirhdl.

H. C. ørstedsvej 50 c 

ved Jernbaneoverskæringen 

Telefon Nora 2192y

A. Caspersen, Gi. Kongevej 87
sælger de fineste
Villa - Orunde ved

Solrød. Strand.
med egen Strand eller med Adgang til Strand 
Grundene ligger nærmest Bilens Stoppested, 

er delvis udparcellerede og let at besigte.
Moderat Udbetaling. Træffes fra 11—12, 

3—4 og 7—8. Telf. V. 2101 x

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. ;

M. Engelsted
BørneeKviperingsforr.
Aaboulevard 11—13

Telefon Nora 1240. •
Leverandør til Varelotteriet.

Telefon Nora 2608 y

Niels J. Stevns
Frederiksberg Bogbinderi 

H. C. ørstedsvej 66
(overfor Posthuset ved Aaboulevarden) 

Alt fagligt Arbejde fra Omslagsarbejde 
til Hel-Læderbind udføres smagfuldt 
og solidt. — Haandforgyldning, Bro
derimontering, Kortopklæbning, Do

kumentæsker, Mapper etc.

CIGARETTER
Faas overalt Faas overalt

Brændpunktets
Præmie-Knpon

II

Redaktion: Sv. Aa. Lund, Vodroffsvej 42, Telefon Nora 1352 
Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45. -


