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Ingrid Jespersens^Skole. — Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Knud Møller.

Nr. 6 1. April 1915. 4. Aarg.

T. v. K. D.
Vi har faaet en Idé, en god Idé, 

en glimrende Idé, en kæmpemæs
sig Reform-Idé; vi har gennemført 
vor Idé, uden Vaklen og Tøven, 
uden Forhandling og Kludren har 
vi handlet, vor Tanke har baaret 
Frugt, og her har De baade Tan
ken og første Høst.

,,Brændpunktet" har forlængst 
overstaaet sine første Aar og de 
uundgaaelige Børnesygdomme; det 
har vokset sig større og kraftige
re ; det har bredt sig og øget sin 
Indflydelse; det har naaet den aan- 
delige og legemlige M odenhed, 
den uforstyrrelige Værdighed; men 
det har endnu ikke ganske vænnet 
sig af med at faa besynderlige Ind
fald. Og paa. sine gamle Dage er 
det begyndt at gaa med Korset.

Redaktionen, der er som et Vær- 
geraad for ,,Brændpunktet“, adva
rede og sagde, det var skadeligt, 
unaturligt, ulogisk o. s. v. ,.Brænd
punktet" rystede paa Bladene, saa 
det saa ud, som var der mange 

flere, og spurgte om det ikke iklæd
te det. Redaktionen sagde ja, blot 
for at faa det til at holde op, men 
„Brændpunktet“ snørede sig endnu 
mere, til det bestod af to Dele; der, 
hvis det havde snørt sig mere, 
maatte have opgivet ethvert Sam
menhæng, Saa slog Redaktionen i 
Bordet og sagde stop — og hei
ser De „Brændpunktet“ i sin ny 
Skikkelse.

Den ene Del ier, som Bladet al
tid har været, den anden har hel
liget sig Kvindesagen, er blevet 
udpræget feminin. „Brændpunktet“ 
er blevet ked af kun at indeholde 
„Henrik Madsens Skole“s Sager, 
det vil ikke længer bruge alle si
ne Evner i den jene Skoles Tjene
ste, det har judvidet sig til Frk. 
Jespersens Skole.

Læserne vil nu have gættet Ar
tiklens Overskrift: Til vore kvin
delige Læsere; Artiklens Hensigt 
er klar; uden at komme ind paa 
de aandeligc Forskelligheder vil 
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den vise Samarbejdets Betydning, 
bede de kvindelige Læsere skrive 
i Bladet, bede de kvindelige Lak
sere interessere sig for Bladet, og 
først og sidst vil vi gennem den 
ønske de kvindelige Læsere vel
kommen.

Dreng.

Psilanders Død.
Ja — det lyder mærkeligt; men 

det er dog ikke destomindre . . . .

Vi (er paa en Maade glade ved 
at kunne bringe denne Meddelelse 
netop i Dag, da vi saa er det før 
ste Blad, der bringer Offentlighe
den denne sørgelige Efterretning,

Hvilken Kunstner var ikke Psi
lander ?

Hvem kendte ikke fra Filmen 
den altbesejrende og kjolebærende 
Baron med Crysanthemumen i 
Knaphullet og Monoklen i Øjet; 
-- eller den pjaltede og lasede Tig
ger, der ved sit Ædelmod og 
uovertrufne Højsind endte med at 
blive gift med Prinsessen af det 
halve Kongerige. Ak ja ! 1 I — Alt 
dette er kun en Saga blot. Dø
den ramte Hr. Psilander under Ud
førelsen af en nervepirrende Rolle 
i en - Film, der skulde gaa sin 
Sejrsgang Verden over.

H,vor mange unge Damers Hjer
te vil ikke knuses ved denne Med

delelse. Hvor er den Læge, der 
kan helbrede dem.

Filmen, hvori Hr. Psilander for 
sidste Gang optraadte, optoges paa 
Møen. Hr. Psilander skulde denne 
Gang spille Rollen som den ædle 
Skurk, der, forfulgt af Rettens 
Haandhævere. skulde springe fra 
en af de højeste Klinter ned i Van
det for, ved Hjælp af en der til
fældig tilstedeværende Motorbaad. 
at undslippe. Hr. Psilander, der 
maaske den foregaaende Aften 
havde spillet Rollen som Selskabs
mand og var kommet noget sent 
hjem, snubler imidlertid og falder, 
med Hovedet nedad, ned fra Klin
ten. Til alt Held for Fotograferne, 
faldt Hr. Psilander dog lige ned 
i Baaden, der øjeblikkelig sejlede 
væk.

Men Hr. Psilander var mere død 
end levende. Han blev straks 
bragt til den nærmeste Læge, der 
konstaterede, at Monoklen var 
trængt ind i Øjet og derfra ind i 
den indre Hjerne. Han anbefalede. 
Fotograferne at tage et sidste Bille
de af Hr. Psilander, da han næp
pe kunde leve mere end 41 2 Mi
nut. Dette slog forsaavidt godt til, 
som Hr. Psilander efter 4 Minut
ters Forløb var død.

Under en Gravsten paa den yder
ste Spids af „Taleren" ligger Hr, 
Psilander begravet. (En smart 
Mand har allerede sat Dagvogns- 
kørsel i Gang fra Stege og til Gra
ven.)
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Abonnér paa „HJEMMET“, 
Danmarks største og bedste Ugeblad, 

1 Kr. 25 Øre pr. Kvartal 1O Øre pr. Uge.
BH- .^=;==== tø ====® = ---------------=- ■ —  E

Paa Gravstenen staar skrevet : 
Her hviler den monokelbærende, 
profilskonne og af danske Kvin
der beundrede Filmsskuespiller Psi- 
lander. /Ere være hans Minde.

Den forsinkede .Aprilsnar.

op Ina_  - i

DAME TIDENDE
na .....   oprn-i n*n rfn

KARNEVAL
Else og Kaj hed to Søskende, 

der skulde have Karneval ; de hav
de inviteret en Del af deres Kam
merater, men Elses bedste Vejlin
de, Sofie, var ikke indbudt, fordi 
hun havde været oppe al skændes 
med Else om nogle Samlermær
ker. Da en af Elses Gæster sen
der Afbud, inviterer Else Sofie 
med i Stedet ; men Else lader som 
om. hun har indbudt Sofie samti
digt med de andre. Sofie tror, hun 
har forlagt sin Indbydelse, og da 
hun finder den i sin Historiebog, 
hvhr Else har lagt den, er hun sik
ker i sin Sag. Til Karnevalet mo
rer hun sig udmærket. Klokken i ( 

skal Masken falde: en lille Vogn, 
trukket af en Hund, bliver kort 
ind. Elses Idle Eroder, der er ud
klædt som en Nisse, rejser sig op 
i Vognen og slaar i i Slag paa 
en Gongon, der staar i Vognen. 
Han vækker stormende Jubel, men 
det har ogsaa været meget sva’rt 
for ham at latre. for Køllen er 
tung, og han maa gøre sig l'ma
ge for, at Slagene kommer regel
mæssigt efter hinanden.

1 Begyndelsen truer Hunden, 
med at lobe med Vogn og hele 
Molevitlen, saa saare det første 
Slag lyder: naar dertil kommer, at 
Drengen ikke er stiv i at tælle, 
(mens han øvede sig, slog han som
metider for mange og sommeti
der for faa Slag), saa kan man 
godt forstaa, at han var stolt over 
den Lykke, han gjorde.

Nu var Klokken halt tolv. Klok
ken tolv skulde Gæsterne gaa. 
Hvor havde Sofie dog danset, men 
nu var hun træt og- varm og vilde 
hellere gaa ind i Sidet vereiset fot
at hvile sig lidt. Da Iwn kom der
ind, gik hun hen i Karnappen og 
stod og kiggede ud ad Vinduet. 
Hun trak Portieren for ind til Sttl-
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DANSK SPORTSMAGASIN
Bredgade 21 (ved Palægade)

Originale engelske Cycler
(Coventry Ensign og Royal)

Fodbold == Hockey ----- Tennis

«6; n^^le hun helst være, alene. 
Hun pressede Panden mod Ruden, 
ah. hvor det kølede; men det hav
de jo ogsaa sneet — (laden var 
hel hvid af Sne — hun kunde se, 
der laa Sne paa Gesimsen - hun 
vilde aabne Vinduet og lave en 
Snebold, og saa vilde hun gaa ind 
og overraske de andre med den, 
de vidste sikkert ikke, at det var 
Snevejr. Da hun først havde faaet 
aabnet Vinduet og følte Kulden 
strømme ind. kunde hun næsten 
ikke lukke det igen, saa dejlig fol
ie hun sig tilmode. Men nu be
gyndte hun at fryse for Alvor; hun 
lukkede Vinduet og gav sig til at 
lave en rigtig haard Snebold af 
den Sne. hun havde skrabet sam
men i Vindueskarmen. Hun hør
te Stemmer i Værelset, det var 
Else og hendes MoY.

,.Jamen, ved du hvad Mo’r, jeg 
kunde da ikke gøre andet; hvad 
vilde du da have, jeg skulde gø
re?“ (Hun hørte Else tale med sin 
Mo’r). ,.Du skulde meget hellere 
rent ud have fortalt Sofie, at Vera 
havde sendt Afbud, og saa skulde 
du have bedt hende, om hun, for 
gammelt Venskabs Skyld, vilde ta
ge med i Stedet.“ (Korts.)

DET MYSTISKE MORD
Mr. Burn hed en ung Bankdi

rektør, der kom kørende med To
get til New York, hvor han havde 
sin Bank. Ved en lille Station hør
te han en Mand, der raabte med 
Avisar. sige, at der var sket et 
grufuldt Mord. Han vilde købe en 
Avis; men saa satte Toget sig i 
Bevægelse. Mr. Burn var ærgerlig 
over, at hans Husholderske næsten 
altid glemte at lægge hans Aviser 
ind til ham om Morgenen, inden 
han gik til Banken; hu fik han al
drig læst den før ud paa Efter
middagen. Mr. Burn var, efter at 
have taget en Del gode Eksamener 
og efter at have gjort en Del glim
rende Spekulationer, blevet Bank
direktør. Han sad nu og grunde
de paa, om han ikke hellere skul
de sige sin Husholderske op. han 
havde allerede tænkt paa det en 
Gang. Det var engang da han hav
de grebet hende i at læse han> 
Breve og undersøge hans Papirer; 
men han havde foretrukket at laa
se Døren til sit Arbejdsværelse af, 
saa hun ikke kunde komme derind, 
for han vidste af Erfaring, hvor 
svært det var at faa gode Hus
holdersker. Da Konduktøren kom
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Stærke Stoffer til Skolebrug,
mørkeblaa og melerede.

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

ind for at billettere, beklagede ban 
Mr. Burn og spurgte ham, om man 
havde fundet Morderen. Mr. Burn 
var aldeles forundret over, at det 
kunde vedkomme ham og spurgte 
forbavset, hvorfra han kunde vide 
det. Konduktøren, der var lige 
saa forundret over, at Mr. Burn 
ikke vidste det, som Mr. Burn var 
over, hvad det vedkom ham, 
sagde: ,,Ved De ikke engang det ? 
Det taler alle Mennesker om, det 
er jo Vagten i deres e g c n 
B a n k.“

,,Vagten i min Bank, hvordan 
kan det være, at jeg ikke ved det?“ 
Konduktøren tog en Avis op af 
Lommen og gav den til Mr. Burn. 
Mr. Burn læste: 1 Nat kom Kon
torchef Mr. Johnsen og Kontorist 
Mr. Britten gaaende i Gade Nr. 
149 A. Kontoristen, der i denne 
Tid dagligt beskæftiger sig med 
noget Afskrivningsarbejde i sin 
Fritid, skulde hente en Protokol, 
som han nødvendigvis maatte ha
ve, da Arbejdet skulde vatre fær
digt til den næste Dag, og som 

han havde glemt. Flau var derfor 
gaaet hen til Kontorchef Johnsen, 
og denne var straks fulgt med ham 
til Kontoret. Klokken kunde vel 
omtrent være halv tolv, da de hør
te et frygteligt Rabalder, efterfulgt 
af et mægtigt Brøl, der efterhaan- 
den gik over i en sagte Stønnen ; 
de løb derop. Døren til Banklo
kalerne stod aaben, hurtigt dreje
de de op for det elektriske Lys; 
i det samme kom en maskeret 
Mand løbende imod dem; de lag
de Mærke til, at han havde et 
brunt Jakkesæt paa; de prøvede at 
standse ham, men han trude af 
dem med en Revolver, saa de vai 
nødt til at gaa tilside. >

Mr. Johnsen ringede paa Alar
meringsklokken og straks var hele 
den mægtige Bygning alarmeret. 
Gadedørene blev ved en Mekanis
me laasede, saa at det var umu
ligt at komme ind eller ud; over
alt tændes der Lys, og nogle Vag
te og Portnere, der opholdt sig i 
Bygningen, kom styrtende til. De 
fandt Vagten liggende i det inder-
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Paa Lager haves
Matrosdragter af blaa Cheviot, til Drenge, 11, 12, 13 og 14 Aar.

Hammondbenklæder, Størrelse 1 2
(Til Vinterbrug). Kr. 9.00 8.50

Opgiv Liv- og Skridtmaal.
Regnfrakker (Olskind): 

Nr. 1, 115 Ctm. Nr. 2, 110 Ctm.
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.

Kr. 17^0 Kr. 16.00
Vindjakker: 

Nr. 12 3
Kr. ‘ 9.00 9.00 8.00

Opgiv Ryg- og Ærmemaal.

3 4
8.00 7.50

Nr. 3, 105 .Ctm.
Kr. 12.00

Nr. 3, 115 Ctm.
Kr. 15.00

4
8.00

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

Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helmershus.

Nyheder i Plader og Papirer. 
Mwrkkanimer gratis til Afbenyttelse.

Nordisk Fo to Komp agni A|S
Købinagerg ade 5 • Tlf. 11805. • Købeohavn K.

Største 
Udvalg i
Fotografi- 
apparater

J. K. Laursen
Solidt 

Skolefodtøj
Vodroffsvej 

58.
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Vor frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg af engelske, franske 
og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen, 

nørregade 13. Telefon 9612.
ste Lokale; Blodet flod ud af et 
stort Hul, han havde i Hovedet; 
han saa frygtelig ud.

( Fortsættes).

PRÆMIEOPGAVE
Nu er Paasken forbi; Foraaret 

er kommet, og med det Vinter
gækkene og Gækkeversene. Hvem 
kender ikke Gækkeversene. De 
er kedelige, og det er de samme, 
man altid hører.

Vi vi] nu foreslaa vore Læsere 
selv at digte nogle. Nu vil vi 
selvfølgelig ikke risikere, at enhver 
af vore Læsere sender os en halv 
Snes lange Vers, saa kunde vi jo 
ikke bestille andet end at læse 
Gækkevers hele Dagen. Nej, vi 
beder kun om ét — ét eneste - 
Vers fra hver, og det maa ikke 
overstige 6 Linier.

1 maa ikke have for meget Selv
kritik, men send bare Verset ind.

For det bedste Vers udsættes en 
Præmie bestaaende af et Present
kort til 3 Kroner til Vor Frue 
Boglade.

Verset skal sendes til Estrid 
Ott, Ribegade 3, inden den 25. 
April.

Vore Fag.
Naar man læser Artikkelen om 

Vore Fag i forrige Nummer af 
..Brændpunktet“, maa man uvil- 
kaarlig forundres.

Hvor kan en dansk Skoleelev 
hævde, at Dansk er et mindre vig
tigt Fag i en dansk Skole, og sær
lig i et dansk Gymnasium.

Det burde dog være af stor In
teresse for en dansk Gymnasiast — 
ogsaa for en Mathematiker - at 
vide noget om dansk Litteratur og 
dansk Sprogs Oprindelse.

Dernæst: Hvorledes kan Hr. x 
plus y hævde, at Historie er et 
unyttigt Fag. Det horer dog med 
til almindelig Dannelse at vide i 
et hvert Tilfælde noget om vor 
Omverdens Fortid og Udvikling, 
til det, den nu er blevet til; for 
slet ikke at tale om vor egen Hi
storie. Det samme gælder Oldtids
kundskab. Det er rimeligvis i de 
flestes Interesse, ogsaa at vide en 
Smule om Oldtidens Litteratur og 
Kunst; og selv om det ikke er 
saa forfærdelig meget, man lærer 
i den ene Time om Ugen, er dog 
altid noget.
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I det hole taget er det jo heller 
ikke Skolens Sag kun at lære sine 
Gymnasiaster Mathematik og 
Sprog, saa jeg finder det højst 
taabeligt at ofre Historie og Dansk 
paa .Mathematikens eller Sprogenes 
Alter.

Den 23.-3.-1915.

Niels Th. Gregersen.
*

Kbhvn. 25.—3.—1915.

Da jeg i forrige Nr. af ,.Brænd
punktet“ læste en Hr. Mathemati
kers Bekymring over et ham ved
rørende Fag. fandt jeg Anledning 
til som ,,nysproglig“ at gøre op
mærksom paa to Fag, som særlig 
kunde komme os tilgode: nemlig 
Regning og Geografi.

Jeg finder det som en Fejl, at 
Regneundervisningen allerede op
hører ved Udgangen af IV. Mel- 
lemskoleklas.se, idet jeg mener, at 
der i Gymnasieklasserne burde gi
ves mindst cn ugelig Times Un
dervisning i almindelig Handels- 
samt Aktie-, Veksel- og Obliga
tionsregning.

Hvad Geografi angaar synes jeg 
ligeledes, at der i Gymnasiet bur
de gives en vis Repetition af det 
i Mellemskolen læste Pensrim i 
Forbindelse med et nøjere Kend
skab til europæiske Steder og By
er. Jeg kunde tænke mig dette 
anbragt i Slutningen af Bogen 
,, Naturkundskab for Gymnasiets 
sproglige Linjer" i Stedet for det

te Afsnit om Papuaerne, Buskmæn- 
dene. Hottentotter o. I., om hvis 
Liv og Levned vi jo allerede som 
Børn har læst de mest haarrejsen- 
de Beretninger.

Med Tak for Optagelse.
Aage Ahlers Jensen.

Det vil i høj Grad interessere os 
at vide, hvad Frk. Jespersens Ele
ver mener om Fagene i Gymnasiet.

R e d.

Dansk 
Ungdomsforbund.

Ynglinger i Plade, 
Drenge klædt i Staal. 
Mænd med faste Hjerter 
det er Danmarks Maal.

Da der har været skrevet om 
Spejderne og de frivillige Korps, 
kunde jeg ogsaa have Lyst til at 
gore ,„Brændpunktet“s Læsere be
kendt med et Korps, som mærke
lig nok forbavsende faa kender.

Det ældste ,,Dansk Ungdomsfor
bund“. antog 1908 Navnet ,,Køben
havns Skyttekorps", det nuværen
de „Københavns Amts Skytte
korps". Men i 1909 stiftede Ha
rald Tofte det nuværende ,,Dansk 
Ungdomsforbund“ som et Skytte
korps for Drenge i Alderen fra 12 
til 18 Aar. Siden den Tid er Korp
set gaaet rask frem. Vi er kom-

lemskoleklas.se
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met ind under Centralkomitéen for 
de frivillige Korps og fungerer som 
en Forskole for disse. Uniformen 
er gjort saa billig som mulig, saa 
alle kan være med. Den bestaar 
af en aim. Matrosdragt, hvortil der 
saa skal anskaffes Huebaand, Em
blem, Brødpose og Sabelbajonet. 
Øvelser i Eksercits afholdes hver 
Tirsdag Aften fra 7 — 9 i Gothers- 
gades Eksercerhus. Desuden hol
der Korpsets Ambulance Øvelser 
2 Gange ugentlig, og Musikkorp
set i Gang ugentlig under Ledel
se af en Musiker fra Gardehusar
regimentets Musikkorps. Deltagel
se i de to sidstnævnte Ting er fri
villig.

Der stilles lidt for 7 paa Korp
sets Kontor, Rosenborggade 15. 
Karabinerne fattes, og vi gaar nu 
over til Eksercerhuset. Der er 
Trængsel i Borten; thi der er man
ge, der skal samme Vej. Baa 
Slaget 7 træder Kompagniet an 
paa Linie, og den ældste Befalings
mand tager Kommandoen. Han 
Lider rette og præsentere for 
Korpschefen. Premierløjtnant af 
Generalstaben Zinn-Andersen, og 
Korpsinstruktøren, en Sergent af 
Generalstaben, der er ankommen 
lige efter os. Nu tager Øvelsen sin 
Begyndelse. Delingsførerne har 
Kommandoen, og der øves aim. 
Geværgreb, Ladningsgreb og Mi
litæranstand. Kl. 8 er der 10 Mi
nutters Hvil.

I Foraars- og Sommertiden er 

det i Regelen ude paa Eksercer
pladsen. men om Vinteren bliver 
vi inde i Eksercerhuset. Kl. 9 
standser Øvelserne, Forbundsbefa
lingen læses op. og Kompagniet 
marcherer samlet over til Konto
ret, hvor der trædes af for den 
Dag. Geværerne pudses og afle
veres paa Vaabenkammeret, og 
fem Minutter efter er Gaden tom.
Alle skynder sig hjem, glade og 
trætte.

Hveranden Søndag afholdes Felt- 
tjenesteovelser i Københavns Om
egn. medens de andre Søndage for
beholdes Besøg paa .Museer og 
Samlinger. ,,Dansk Ungdomsfor
bund" har til Hensigt at styrke 
Ungdommens nationale og moral
ske Følelser samt dens Kærlighed 
til Fædrelandet og alt. hvad del
er dansk.

Øvelserne er lagt saalcdcs. at 
de ikke forhindrer Drengene i at 
passe deres Skole. De giver dem 
tværtimod Lyst til Arbejdet, og 
Korpset gør alt for at forvandle 
forvænte; og forkælede „Mode
drenge" til hærdede, raske, dan
ske Drenge.

AAGE KLEIN (I. G.)

Sektionsfører i ,,Dansk Ungdoms
forbund'*.
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Niels Gregersen 2. April, 11. G.
Lund 18. April, IV. Mell. 
Frandsen 18. .April, 11. Mell. 
Gunnar Riisager 16. April. 5. KI. 
Vi maa samtidig ønske de af 

vore kvindelige Læsere, som har 
Fødselsdag i denne Maaned. til 
Lykke.

* * 
*

11 a r De hørt!

Fotografikonkurrencen melder.
Det første og bedste Billede ind- 

sendtes af Jens Hvass. II. G., der 
saaledes faar begge Præmierne.

*

Billedet bliver ikke aftrykt i Bla
det, da vi ogsaa maa benytte Bla
dets Forside til Læsestof.

*

Konkurrencen vil næste Gang 
omhandle Portrætbilleder. Vi be
der vore Læserinder at deltage i 
Konkurrencen.

*

At der i Chicago findes en Glo
bus i naturlig Størrelse.

*

De har vel hørt, at der ellers 
ikke er noget nyt, undtagen at

*

.Artikler' til ,,Brændpunktet" skal 
sendes til Redaktionen. Stenosga
de 1. Gg at Redaktøren, hvis han 
ikke har andet at bestille, træffes 
stimme Sted hver Onsdag fra 51 . 
til 6L lift. Damerne kan komme, 
naar de har Lyst.

Det kan ogsaa lade sig gøre at 
telefonere til Red., hvis Telefon- 
Nummer hidtil har været Vester 
3976.

*

At ..Negerkysklubben" forleden 
Dag var til Fodselsdagsgilde, og 
at Medlemmerne korte hjem med 
Sporvognen.

*

At Konduktøren fornærmede 
dem ved at lade dem køre to paa 
én Billet.

*

Men at de stak Fornærmelsen i 
Lommen og købte Negerkys fol
det sparede.

*

At Rektor studerer Skoleforhold 
i Sverrig.
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Sølvfingerringe. ■ Skoleuhre. 
■ Botaniske Louper. ■

Steroskop-Billeder. ■
Kikkerter. ■

Uhr-Armbaand.

Uhrmager Ernst Petersen, Østerbrog. 100.

HARALD BØRGESEN
FREDERIKSBEEGGADE 28 TLF. 689

Rekvisitter til

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

111. Catalog Nr. 1.

G. G. Gravesen,
Boghandler.

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

K. Lindahl 
Tandlæge 

Raadhuspl. 37
Tlf. Byen 1441 y.

VILHELM HASS,
Glarmester.

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

XZXXXXX/XXXX

E,rslev O. Hasselbalch 
“”Ä.26 litemliiiillijtøM “S.™26 

Starste Lager at danske op udenlandske Bijjiir
Scout Literatur



12

Billige Damp- Q, Karbade
25 35 Øre

BAD København £/
Studiestræde 61

Christian Thorsen
Østergade 23

Magasin for elegante Barne- 
dragter i største Udvalg.

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

UIJrakviperiiigniiiMm 

— 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. 
Ha A. Salling;

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

Telf. 2 3 4 0.

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.


