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Ingrid Jespersens Skole. — Henrik Madsens Skole. ■.

Redaktør : Knud Møller.

Nr. 9 1. Juni 1915. 4. Aarg.

F. D. F.

(Slut.)
forbundet optager Medlemmer 

fra alle Samfundslag (Grundlo
vens § 8). For at blive Medlem 
maa man være fyldt 11 Aar og 
man underskrive en Optagelses 
blanket, hvorved man lover at ly
de Forbundets Love og søge at 
være et Eksempel for sine Kam
merater og andre Drenge i Ret- 
ping af god Opførsel. Der be
tales intet Kontingent ; men hvert 
Medlem maa selv betale sin Idræts
dragt, som koster 5 Kr. Drenge
ne gennemgaar 3 Dygtighedsklas
ser. Der er et Møde om Ugen, 
hvortil der er Mødepligt. Ved det
te øves Gymnastik og Marcheøvel- 
ser. Foruden dette er der et Mø
de hver 14. Dag. Iler samles mar, 
til hyggeligt Samvær og der hol
des et Foredrag eller læses lidt 
op, hvorefter Mødet sluttes med 
en Andagt. Naar en Dreng har 
gennemgaaet alle 3 Klasser, kan 

han — hvis Kredsføreren anser 
ham for skikket dertil, og hvis 
han er fyldt 14 Aar — komm“ 
paa Sektionsførerskolen, som va
rer et Par Maaneder og ved hvil
ken han uddannes i Kommando- 
øvelse og F. D. F.-Theori, d. v. s. 
F. D. F.s Grundlov og Forbunds
befalingerne.

Enheden i F. D. F.s korpsmæs
sige Inddeling er en Afdeling, som 
ledes af en Bestyrelse. Afdelingen 
kan igen bestaa af flere Kredse, 
som hver for sig skal staa i Til
slutning til en Menighed eller en 
Afdeling af K. F. u. M. Kred
sen. arbejder selvstændigt under 
Ledelse af en af Afdelingsbesty
relsen valgt Kredsfører. Kredsen 
inddeles i 3 Dygtighedsklasser, 
soin igen deles i flere Delinger 
paa højst 24 Mand, disse igen i 
Halvdelinger, disse i Sektioner paa 
5—8 Mand. Delings- og Halvdc- 
lingsførerne udnævnes af Kredsfø
reren. Sektionsførerne, der — som 
ovenfor nævnt — er de ældste 
Drenge, regner ikke for Førere 
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og har ingen Del i Ledelsen af 
Kredsen. Afdelingerne underord
nes igen Centralbestyrelserne, hvor
af der er 5, disse igen Hovedbe
styrelsen, hvis Formand for Tiden 
er Pastor L. Valentiner, Odder.

Foruden Sport, Marcheøvelser og 
opbyggelige Møder drives ogsaa 
andre Interesser inden for F. D. F. 
Af disse er de vigtigste Musik og 
Nødhjælp. Foruden de alminde
lige Signalhorn, Trommer og Fløj
ter, findes der ogsaa Hornorkestre. 
Det er naturligvis ikke for Musik, 
som kan staa for meget musikkri
tiske Menneskers Dom, (Jeg kun- 
Jde f. Eks. tænke mig, at Hr. Lim
kilde vilde sige, det var rædsels
fuldt.); men det er kvikt og ikke 
uden Rhytme. Afdelingen paa Fre
deriksberg har f. Eks. et rigtig 
godt Orkester.

Nødhjælp læres paa Ambulan
ceskolen, hvori enhver F. D. F. 
Dreng, der er i 2. Dygtigheds
klasse, kan optages. Frederiks- 
bergafdelingen har for Resten og- 
saa et Gymnastikpræstationshold.

Se, det var lidt om Frivilligt 
Drenge-Forbund.

J. K.

KARNEVAL

Den Tid, der nu fulgte efter, 
blev en haard Tid for Sofies Mo
der. Dag og Nat vaagede hun 

ved sin Datters Sygeleje, hver Dag 
kom Else og spurgte, hvordan del 
gik, og hver Dag fik hun det Svar 
at det gik værre og værre. En 
delig kom den Dag, da Else fil 
at vide, at i Nat kom Krisen, hun 
gik i stadig Angst hele Dagen 
turde ikke engang betro sig til 
sin Mor, som ellers fik alt at vi
de. Om Aftenen, da Else kom i 
Seng, kunde hun ikke sove, sagte 
listede hun op af Sengen og gik 
frem og tilbage, frem og tilbage 
paa Gulvet, ingen hørte hende, der 
var jo ingen, der vidste noget. 
Denne Nat forekom Else som 
den længste i hendes Liv, men 
ikke saa snart kastede Solen sine 
første Straaler ind ad Vinduet, før 
Else var ude af Døren.

(Fortsættes.)

DET MYSTISKE MORD

(Fortsat.)
(Stor Opstandelse i Salen).
Assessoren: „De vil altsaa ikke 

sige mig hvilke Forretninger, det 
var ?“

Mr. Burn: „Nej.“
Assessoren: „Og hvorfor om jeg 

maa spørge ?“
Mr. Burn: „Hvorfor — hvorfor. 

Sig mig, hvis De kunde gore en 
god Forretning, vilde De saa spo
lere den ved at betro den til an
dre ?“

Assessoren: „Nej, men dette er
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen^
H elmer shus.

noget andet; hvis jeg var mistænkt 
for et Miord, vilde jeg gøre alt for 
at rense mig.“

Mr. Burn: „Ogsaa hvis De vid
ste, .at Deres Husholderske kunde 
vidne for Dem, saadan at De strax 
blev sluppet fri?“

Assessoren: „Det er en anden 
Sag.“ (Til Retsbetjenten): „Før 
Vidnet ind!“

Retsbetjenten kommer ind med 
Husholdersken, der ser synlig ner
vøs ud.

Assessoren : „Deres Navn ?“
Vidnet: „Kate Mabel.“
Assessoren: .„Alder?“
Vidnet: „47 Aar.“
Assessoren: „Hvor tjente De, 

inden De kom til Mr. Burn?“
Vidnet (nølende): „Jeg har ikke 

tjent noget Sted før.“
Mr. Burn: „Da sagde De da el

lers til mig, at —“
Assessoren (barskt): „Stille 

der I“
(Til Vidnet): „Hvor opholdt Mr. 

Burn sig den Nat, Miordet blev 
begaaet?“

Vidnet: „Han sagde, at han skul
de i Klub.“

M.r. Burn: „De staar jo der og 
lyver, det er uforskammet, jeg — ‘

Assessoren: „Hvor mange Gan

ge skal jeg sige, at det er for
budt at tale nu.“

Vidnet: „Ak, jeg arme Kvinde, 
her maa jeg staa og vidne mod 
Herren, hvor gerne vilde jeg ik
ke lade være, men det forbyder 
min Samvittighed mig, og saa faar 
jeg endog Skyld for at lyve.“

(Fortsættes.)

Den bl aa Kogebog
Rabarbergrød.

Hertil behøver man ikke Rabar
berstilke, men kan derimod bruge 
15 Rabarbertabletter. Tabletterne 
koges i ’/4 1. Vand ca. 1/2 Time, 
tilsættes 2 Spsk. Karlsbadesalt, 3 
å 4 finthakkede Sennepsbælge, 6 
strøgne Teskef. Lakritsrodspul vær, 
og om ønskes to Spiseske ameri
kansk Olie. Det hele hældes over 
paa et varmt Fad, serveres med 
Mannasaft.

Særlig god for Folk med træge 
Maver.
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Paa Lager haves
Matrosdragter at blaa Cheviot, til Drenge, 11, 12, 13 og 14 Aar.

Hammondbenklæder, Størrelse 12 3 4
(Til Vinterbrug). Kri 9.00 8.50 8.00 7.5Ö

Opgiv Liv- og Skridtmaal.

Regnfrakker (Olskind):
Nr. 1, 115 Ctm. Nr. 2, 110 Ctm. Nr. 3, 105 Ctm.

Kr? 12.00 Kr. 12.00 Kr? 12.00
Nr. 4, 100 Ctm. Nr. 5, 95 Ctm.

Kr. 10.00 Kr. 10.00
Til Ridebrug:

Nr. 1, 135 Ctm. Nr. 2, 125 Ctm. Nr. 3, 1)5 Ctm.
R7.17.00 Kr. 16.00 Kr. 15.00

Vindjakker:
Nr. 12 3 4
Kr. 9.00 9.00 8.00 8.00

Opgiv Ryg- og Ærmemaal.

SPEJDERKORPSETS Munderings & Udrustningsdepot,
Nørregade 27 — København K. — Telefon 3186

Største 
Udvalg i 
Fotografi
apparater 
fra Kr. 3.50

O
Nyheder i Plader og Papirer. 

iMørkkammer gratis til Afbenyttelse.
Nordisk Foto Kompagni A|S
Købmagergade 5. * Tlf. 11805. - Købeohavn K.

HORWITZ 
& KATTENTID

Udsalg:
Nygade 2 (Central 3635) 
Østergade 37 (Central 6960)
Vesterbrog. 69 (Vester 3467) 
Raadhusplads 35 (Centr. 7947) 
Vesterbrogade 1 (Byen 5084x) 
GI. Kongevej 98 (Vester 5534x)

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

nørregade 13. Telefon 9612.
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der en „sovende dansk Befolk
ning“. Ja, helt nede i Ditmarsken 
har Befolkningen udtalt, .at der
som Tyskland tabte i denne Krig, 
kom de selvfølgelig ind under Dan- 
'mark, hvad de jo ligesaa godt 
kunde. De saakaldte „Hjemmety- 
skere“ eller „Natluer“, der sid
der i engelsk Fangenskab, har 
paa Forespørgsel udtalt, at de ef
ter Krigen ligesaa gerne vilde mi
der Danmark som under Tyskland. 

^Under Danmark vilde de da ikke 
lide Nød, hvad de derimod nemt 
kunde komme til under Tyskland.

En Ting, der ogsaa er sørgeligt 
at se paa, er det, at meget faa 
danske Unge kan synge vore dan
ske Sange. Enhver ung sønder- 
jydsk Mand og Kvinde kan dem 
alle udenad.

Hvor maa vi Danske skamme os 
over for vore sønderjydske Lands
mænd. Skal vi ikke sætte os det 
som Maal, at lære alle vore kend
te, kære Sange udenad ?

Slesvig vort elskede omstridte Land! 
Du, som saa haardt bliver tynget af Aaget, 
ej fra dit Moderland vristes du kan, 
thi du er bundet ved Hjærtet og Sproget, 
Brødre, hold ud, holder tappert ud.
Stol paa vor Sag, men dog først paa Gud. 
Slesvig, Slesvig, omstridte Land.

Axel Nielsen (I G. mat)

Den sønderjyske Interesse
i vore danske Latinskoler.

„Sønderjylland vundet, 
det er Danmarks Maal.“

Gid disse srnaa Linier maatte 
staa skrevet i enhver dansk ung 
Mand og Piges Hjærte. Ja, for 
den Sags Skyld ogsaa hos den 
ældre Generation, men det er dog 
den opvoksende Ungdom, ider kom
mer til at træffe den endelige Af
gørelse. i

Naar man hører en Diskussion 
om Sønderjyllands Genforening 
med Danmark, kan man ikke saa 
faa Gange høre den dumme Ud
talelse : at Befolkningen dernede 
sønden Aa, ikke engang vil ind 
under Danmark igen I Det er, 
naar man fratager den sydligste 
Del, den pure Usandhed.

Rejste man derned før Krigen 
og spurgte om deres Mening, da 
svarede de alle som én: „I ser, 
hvor vi kæmper, og hvad vi maa 
udholde, og dog siger I, at vi ik
ke vil tilbage; hvorfor skulde vi 
da kæmpe og holde paa vort dan
ske Modersmaal og elske vort 
gamle Fædreland saa højt, som 
maaske ikke mange af Jer gør 
det ?“ Kan et saadant Svar ikke 
vække Respekt for dem dernede 
og tillige Kærlighed til vort Land.

Jeg nævnte før den sydlige Del 
som en Undtagelse. Det er dog 
langtfra rigtigt. Syd for Flens
borg, helt ned til Ej der en, bor
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Har De hørt, at der i denne 
Manned er saa. mange Fødselsda
ge, at vi ikke kan faa. Plads til 
dem.

*

Dog maa vi notere en Fødsels
dag, nemlig Hr. Bøving-Petersen 
den 24. Juni. Denne Begivenhed 
vil blive fejret som en Fest over 
hele Skolen.

*

Vi behøver vel ikke bemærke, 
at vi er kommet i Skole igen.

*

Paa Grund af Varmen har Hen
rik Madsens Skole besluttet at op
give alt.

*

Til Examen 1 !

*

Har De hørt, at Hr. Aa. Liitz- 
høft denne Gang var den bedste 
Fotograf.

Og at Fotografikonkurrencer 
dermed ophører for dette Kvartal

Har De hørt, at Eleverne i de 
højere Klasser i Frk. Jespersens 
Skole paatænker at indsende An
dragende om at faa. Lov til at 
gaa i Badedragt i Frikvartererne.

*

Har De hørt, at Artikler til 
„Brændpunktet“ skal indsendes til 
Redaktionen Stenosgade 1. Hvis 
man vil forvisse sig om, at Redak
tørens Overskæg endnu er i Li
ve, er han at træffe hver Onsdag 
51/2—Det er forbudt at med
bringe Barbermaskine.

Hans skægløse Telefon har Num
mer : Vester ß-p-y-ö.

K.

Næste Nummer
vil bringe en Artikel af Profes
sor Georg Brandes.
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HARALD BØRGESEN
FREDERIKSBEEGGADE 28 - TLF. 689

Rekvisitter til
Tennis, Hockey, Fodbold.

Forlang vor ny Special-Priskurant.

111. Catalog Nr. 1.

G. C. Gravesen,
Boghandler.

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

F otografisKe ArtiKler

„ BI CO”
IGammel Kongevej Hl 

overf. Ørstedsvej 1AM

„FOTO” 
w o Østerbrogade 70 
/O v. Trianglen / O

K ’■b7 ’■■r ’■a7 mi

VILHELM HASS,
Glarmester.

:: Niels Ebbesensvej 25. ::
Anbefaler sig med alt til Faget hørende.

K. Lindahl
Tandlæge

Raadhuspl. 37
Tlf. Byen 1441 y.

Brugte Bøger 
købes og sælges. 

GI. Kongevej 70.
Tlf. 8839.

Güä EirI EirI EirI 
RJ IE] Ri 15] RJ15] Ri IE]

H. VEST “
Solidt Skolefodtøj, ^os vore 
Ørstedsvej 41. Annoncerende.

EnTzl EirJ Gir] Eü3 Eüä EirI R1Ie1 R1151 RILE] RJL51R11S1 RJLE1
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Billige Damp- Q. Karbade
25 O. 35 Øre

BAD København & 
Studiestræde 61

Østergade 23

Magasin for elegante Barne-

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

l.RI.EerreekviperingosSliræderi
— Moderate Priser —

dragter i største Udvalg.

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. 
Ha A. Selling;

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

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.


